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ค าน า 

 ด้วยปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  
ได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว  
และหัตถกรรมไทย ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2565 – 2567 เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคล
ในฐานะที่ เป็ นทรัพยากรส าคัญ ในการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานของเงินทุ นหมุ นเวี ยนฯ โดย เฉพ าะ 
แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 ตามแผนปฏิบัติงานด้านที่ 3 การบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรองรับภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ื อการส่ ง เสริมอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัวและหั ตถกรรมไทยทั้ งใ นปั จจุบั นและในอนาคต 
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ท้าทายในการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความพร้อม  
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทยฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือ
น ามาใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดโครงสร้างบุคลากรรวมถึงกรอบอัตราก าลัง 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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บทที่ 1 
แผนปฏิบัติการเงินทุนหมนุเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 

และหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
พ.ศ. 2525 โดยมีกลุ่มบริหารเงินทุน ส านักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน 
และกระจายการปฏิบัติงานสู่ภูมิภาค เงินทุนหมุนเวียนฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎร
และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านการเงินส าหรับการจัดหา
วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้างแรงงานในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการให้กู้ยืมเพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย แก่ราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม 
  แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 ไดร้ับการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โครงการ/
กิจกรรม การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถเป็นที่พ่ึง
ของผู้ประกอบการรายย่อยตลอดจนบุคคลธรรมดาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างแท้จริง    

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
ระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 ประกอบด้วยแผนปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ 1     การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ด้านที่ 2    การขยายฐานลูกค้าเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ด้านที่ 3     การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 มีดังต่อไปนี้ 
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1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ให้บริการสินเชื่อ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” 

2. พันธกิจ  (Mission) 
1. สนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ส าหรับการประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายย่อย 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

3. ค่านิยม 
 “บริการฉับไว ท างานโปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบการ” 

4. เป้าประสงค์  (Goal) 
 เงินทุนหมุนเวียนฯ มีความมั่นคง ผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความเข้มแข็ง การบริหารภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพ 

5. แผนปฏิบัติงาน 
ด้านที่ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ด้านที่ 2. การขยายฐานลูกค้าเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ด้านที่ 3. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 

6. การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External Environment Scanning) 

6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Scanning) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. อัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ และคงที่
ตลอดอายุสัญญา โดยค านวณแบบลดเงินต้นและลด
ดอกเบี้ย 

1. โครงสร้างขององค์กรและการจัดสรรอัตราก าลัง 
ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในพ้ืนที่หน่วยปฏิบัติ 

2. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานเงินทุนฯ โดย
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด 

2. หลักประกัน ยังไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการสินเชื่อ 
ที่ชัดเจน 

3. มีอัตราการเข้าออกของเจ้าหน้าที่สูง 

4.ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์สินเชื่อและปิด
บัญชีก่อนสิ้นสุดสัญญา 

4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียน 

5. บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการสามารถใช้บริการ    
ของเงินทุนหมุนเวียนได ้

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับรายได ้
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
6. มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  ท าให้ เงินทุนหมุน เวียน เป็ นที่ รู้ จั ก 
ของลูกค้ามากขึ้น 

6. เงินทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยงานภาครัฐท าให้  
มีข้อจ ากัดในการติดตามทวงถามหนี้ 

7. เงินที่น ามาให้บริการสินเชื่อไม่มีต้นทุนทางการเงิน  
8. มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ กสอ.มีความคุ้นเคย
เข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ 

 

9. มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  
 

6.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร  (External Environment Scanning) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีนโยบายจากรัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

1. การประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
มีความซ้ าซ้อน 

2. ยุคดิจิทัลท าให้มีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึง 
ลูกค้าเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

2. มีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น โรคระบาดหรือ 
ภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ  ท า ให้ ส่ งผลกระทบ ต่ อ
ผู้ประกอบการและการปฏิบัติงาน 

3. รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 3. มีหน่วยงาน/ทุนหมุนเวียนที่ ให้บริการสินเชื่อ 
รวมทั้งสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการ
สินเชื่อลักษณะเดียวกันเพ่ิมข้ึน 

 4. กฎ ระเบียบของทางราชการไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน 

 5. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มถดถอย ส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจ 
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บทที่ 2 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567  
และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2565  

 
 ในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ

อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี
บัญชี 2565  นั้น คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 ในด้านที ่3 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

  ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน 

  ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน 

  ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแผนปฏิบัติงาน/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/แผนงาน โครงการ 

  ขั้นตอนที่ 4 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
  ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในปัจจุบันและแนวโน้ม 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 
และลูกค้าผู้รับบริการจากเงินทุนหมุนเวียนฯ  
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2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Scanning) 
  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ระบบงาน แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณ  
การบังคับบัญชา เทคโนโลยี และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนฯ สรุปผลการวิเคราะห์ได ้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

1. ขาดการจัดการทอดองค์ความรู้  (KM) ภายใน
หน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน หรือผู้ร่วมงาน
ได้รับทราบ เมื่อย้ายงานจะเกิดปัญหาในความต่อเนื่อง
ของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้านพัฒนา
บุคลากรอย่างเพียงพอ 

2. ขาดระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเหมาะสม 

3. มีโครงสร้างและอัตราก าลังกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

3. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับลักษณะงาน
ที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การย้ายงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 
หรือบุคลากรบรรจุใหม่ เป็นต้น 

4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร 4. บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในค่านิยมร่วม 
5. มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รุ่นใหม่ 

5. การสรรหาบุคลากรเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง เข้ามา
ปฏิบัติงาน เช่น วิธีการและช่องทางสรรหา หลักเกณฑ์
การจ้าง และผลตอบแทนไม่จูงใจ เป็นต้น 

6. บุคลากรมีความเต็มใจในการให้บริการ 6. ความคาดหวังต่อสวัสดิการพนักงานยังคงมีอยู่สูง 
7. บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่ 7. บุ คลากรขาดความต่อ เนื่ องในการถ่ ายทอด 

องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ปฏิบัติ 
8. วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้อง 8. โครงสร้างขององค์กรและการจัดสรรอัตราก าลัง 

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ได้แก่ ไม่มีกลุ่มงานที่จัดท าแผนงานและงบประมาณ 
ไม่มีกลุ่มงานติดตามหนี้ เป็นต้น 

9. มีการท างานเป็นทีม 9. ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน  
ท าให้มีอัตราการเข้าออกของลูกจ้างชั่วคราวสูง 

10. มีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 10. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ และไม่มี
ความแม่นย าในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติงานทุนหมุนเวียน และไม่สามารถให้ค าปรึกษา
เชิงลึกแก่ลูกหนี้ได้ 

11. เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ 

11. บุคลากรต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่  ท า ให้
ประสิทธิภาพในการท างานไม่ดีเท่าที่ควร 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment Scanning) 
  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  ประกอบด้วยหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อ ลูกค้าของเงินทุนหมุนเวียนฯ กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารที่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี ก้าวหน้า รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ง่าย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

1. บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงมุ่งไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่มีความมั่นคงมากกว่า 

2. ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ และ 
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

2. ค่าตอบแทนของบุคลากรตามระเบียบของ 
ทางราชการไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ปริมาณงาน 
และคุณภาพ 

3. กระทรวงการคลังมีงบประมาณให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาบุคลากร 

3. นโยบายบางอย่างไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

4. มีหน่วยร่วมในการพัฒนาบุคลากร เช่น 
ธนาคารกรุงไทย  SME Bank  EXIM Bank เป็นต้น 

4. ไม่ได้รับความร่วมมือในการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกหากไม่มีการท าข้อตกลงกันไว้ 

 
3. สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน 
2. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการเข้าออกสูง ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และขาด

ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีความมั่นคง อีกทั้งอัตรา

เงินเดือนคงท่ี 
5. บุคลากรที่เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลลูกจ้างชั่วคราวไม่ให้ความส าคัญในการตรวจสอบ  

สอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 
6. การประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ค่อนข้างยาก หากไม่มีการท าข้อตกลงกันไว้ 
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4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 - 2567 
  จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทยจึงได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยขึ้น เพ่ือรองรับภารกิจและความต้องการของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม 
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567   

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเ ร็จ 
เพราะบุคลากรเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนางานของเงินทุนหมุนเวียนฯ สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติการของเงินทุนหมุนเวียนฯ และเหมาะสม 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มุ่งที่จะให้บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือทราบถึงระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วน าผลจากการวิเคราะห์ 
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบการก าหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
และหัตถกรรมไทย ประจ าปีบัญชี 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
“เป็นองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้สร้างความเข้มแข็ง

แก่ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน” 

4.2 พันธกิจ 
  พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านสินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม 

4.3 เป้าประสงค์ 
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 

และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2. มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มี

ประสิทธิภาพ 
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4.4 แผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนปฏิบัติงานด้านที่ 1 การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 
แผนงานที่ 1  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนบริหารก าลังคน 

การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

แผนปฏิบัติงานด้านที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านสินเชื่อ 
 การเงินและบัญชี และนิติกรรม 

แผนงานที่ 2  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

5. แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
 
 
แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านที่ 3 
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียนฯ 

ด้านที่ 1 
การก าหนดโครงสร้าง
อัตราก าลังทรัพยากร

บุคคลที่เหมาะสม 

ด้านที่ 2 
การพัฒนาองค์ความรู ้
และยกระดับศักยภาพ 

ของบุคลากรด้านสินเช่ือ 
การเงินและบัญชี และนติิกรรม 
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6. รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 

6.1 แผนปฏิบัติงานด้านที่ 1 การก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 

แผนงานที่ 1  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนบริหารก าลังคน 
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ ของเจ้าหน้าที่เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

กรอบแนวคิด 
1. เพ่ือให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของเงินทุนฯ และแผนปฏิบัติการของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2. เพ่ือให้ได้อัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย และสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ ที่ก าหนด 
3. เพ่ือน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประเมินค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
4. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ สมรรถนะในการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับภารกิจของ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ ตามแผนงานที่ 1 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 

1. มี โครงสร้างการบริห ารและ
อัตราก าลังเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ส่ ง เส ริมอาชี พ อุตสาหกรรม ใน
ครอบ ครั วแล ะหั ต ถกรรม ไท ย 
ที่เหมาะสม 
 
 
2. อัตราก าลังเหมาะสม เพียงพอ 
และสอดคล้องกับภารกิจของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
 
3. ระบบการประเมินผลผู้บริหาร
ร ะ ดั บ สู ง ข อ งทุ น ห มุ น เวี ย น มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ระดั บ ความส า เร็ จ ในการ
ทบทวนโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 
การแบ่งงานภายในเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
2.1 ความส าเร็จของการบริหาร
อัตราก าลั งบุ คลากรของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 
3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูง
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
2. โครงการทบทวนค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) 
 
1. โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและกรอบอัตราก าลังของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
1. การจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
4. ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
5. มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
สินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติ
กรรม 

4.1 ระดั บ ความส า เร็ จ ในการ
จั ด ท า ร ะบ บ ป ระ เมิ น ผ ล ข อ ง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
5.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
สินเชื่อ การเงินและบัญชี  และ 
นิติกรรม 

 
 

1. การจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผล
ของลู กจ้ า งป ระจ าและลู กจ้ า ง
ชั่วคราวของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
 

1. โครงการทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติงานด้านที่ 1 ด าเนินการโดยการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 
ตามที่ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้ 

6.2 แผนปฏิบัติงานด้านที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพของบุคลากร 
ด้านสินเชื่อ การเงินและบัญชี และนิติกรรม 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

กรอบแนวคิด 
 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ สมรรถนะในการปฏิบัติงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับภารกิจของเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ ตามแผนงานที่ 2 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
บุคลากรมีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาเมื่อเทียบกับแผน 

1. โครงการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ การ
ห ลั ก สู ต รที่ เกี่ ย ว กั บ ก า รพั ฒ น า
เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ 

1.1 อบรม/สั มมนาเพ่ิ ม เติ ม
ค ว าม รู้ และทั กษะที่ เกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัติงานทั้งจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

11 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 อบรม/สัมมนาเพิ่มเติมความรู้
และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรการวิเคราะห์สินเชื่ออย่าง
มืออาชีพ 

-   - หลักสูตรการติดตามเร่งรัดหนี้สินและ
กฎ หมายส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

-   - หลักสูตรการน าเข้า เรียกดู ใช้งาน 
ดูแลระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากระบบ 
 
2. การชี้แจงการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบรหิารทรพัยากรบคุคลของเงินทนุหมุนเวยีนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอตุสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 และ
แผนปฏบิตักิารฯ ประจ าปบีญัชี 2565 

 

สิงหาคม 2564 หน้า 16 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพือ่การส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว พ.ศ. 2565 – 2567 

และแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2565
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ระยะยาว 

พ.ศ. 2565 – 2567 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
จ านวนคน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) /  

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน /  

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนบริหารก าลังคน การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับผลงานและ
สมรรถนะ ของเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
1.1 มีโครงสร้างการบริหาร
แล ะ อั ต ร าก าลั ง เงิน ทุ น
หมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริม
อ าชี พ อุ ต ส าห ก ร รม ใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
ที่เหมาะสม 
 
 
1.2 อัตราก าลังเหมาะสม 
เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

1.1.1 ระดับความส าเร็จใน
การทบทวนโครงสร้างกรอบ
อั ตราก าลั ง  ก า รแ บ่ ง ง าน
ภายในเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
1.2.1 ความส าเร็จของการ
บริหารอัตราก าลังบุคลากร
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ก า ร แ บ่ ง ง าน ภ าย ใน เงิ น ทุ น
หมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย 
2. โครงการทบทวนค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) 
 
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและอัตราก าลังที่เหมาะสม
กับเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

 
2,000,000 
(จ้างทีป่รึกษา) 

 
 

 
 

กง.สล.กสอ. 
และ ศภ.1-11 กสอ. 
หมายเหตุ เป็นโครงการ
ที่ก าหนดแผนด าเนินงาน
ไว้ในปี64 แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
การระบาดของโรค 
โ ค วิ ด 19 ท า ใ ห้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ตามเป้าหมาย 

 
 

ฉฮฮ 

ฉฮฮ 

ฉฮฮ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
จ านวนคน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) /  

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน /  

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1.3 ระบบการประเมินผล
ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง 
ทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ 

1 .3 .1  ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าระบบประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของเงินทุน
หมุนเวียน 
 

- 1 .ก า ร จั ด ท า ตั ว ชี้ วั ด ก า ร
ประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

   กง.สล.กสอ. 
และ ศภ.1-11 กสอ. 

 

1.4 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทุนหมุนเวียน
มีประสิทธิภาพ 
 
 
1 .5   มี แผนการพั ฒ น า
บุคลากรด้านสินเชื่อ การเงิน
และบัญชี และนิติกรรม 
 

1 .4 .1  ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าระบบประเมินผล
ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
1.5.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านสินเชื่อ การเงินและบัญชี 
และนิติกรรม 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

1 .ก า ร จั ด ท า ตั ว ชี้ วั ด ก า ร
ประเมินผลของลูกจ้างประจ าและ
ลู ก จ้ า งชั่ ว ค ร าว ข อ ง เงิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ 
 
โค รงการท บ ท วน และจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

   กง.สล.กสอ.  
และ ศภ.1-11 กสอ. 

 
 
 

กง.สล.กสอ. 

 
 
 

ฉฮฮ 

ฉฮฮ 

ฉฮฮ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
จ านวนคน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) /  

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน /  

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย 
2.1 บุคลากรมีสมรรถนะ
และขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานสูงขึ้น 

2.1.1 ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนาเมื่อเทียบ
กับแผน 

 
 

 
 

100 คน/
ครั้ง 

 
 
 

30 คน/ครั้ง) 
 

 
30 คน/ครั้ง) 

 
 
 
 

30 คน/ครั้ง) 

โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
หลั กสู ตรที่ เกี่ ยวกับการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

- อบรม/สัมมนาเพ่ิมเติม
ความรู้และทักษะที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
  

- หลั กสู ตรการวิ เคราะห์
สินเชื่ออย่างมืออาชีพ 

 
- หลักสูตรการติดตามเร่งรัด

หนี้สินและกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ 

 
- หลักสูตรการน าเข้า เรียกดู  

ใช้งาน ดูแลระบบ และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากระบบ     

 
1,400,000 
 
 

600,000 
1 ครั้ง 

 
 
 

300,000 
1 ครั้ง 

 
300,000 

1 ครั้ง 
 

 
200,000 

1 ครั้ง 
 

 
1,400,000 
 
 

600,000 
1 ครั้ง 

 
 

 
300,000 

1 ครั้ง 
 
300,000 

1 ครั้ง 
 
 
 

200,000 
1 ครั้ง 

 

 
1,400,000 
 
 

600,000 
1 ครั้ง 

 
 

 
300,000 

1 ครั้ง 
 
300,000 

1 ครั้ง 
 

 
200,000 

1 ครั้ง 

กง.สล.กสอ.  
และ ศภ.1-11 กสอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉฮฮ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
จ านวนคน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เงินงบประมาณ (บาท) /  

ระยะเวลาด าเนินการ 
หน่วยงาน /  

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

   การชี้แจงการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) 

 

- 
ไม่น้อยกว่า 

6 ครั้ง 
 

- 
ไม่น้อยกว่า 

6 ครั้ง 
 

- 
ไม่น้อยกว่า 

6 ครั้ง 
 

กง.สล.กสอ.  
และ ศภ.1-11 กสอ. 
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บทที่ 4 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  
ประจ าปีบัญชี 2565 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แผนงานที่ 1  
1.1 มีโครงสร้าง 
การบริหารและอัตราก าลัง
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรม
ไทยที่เหมาะสม 
- ระดับความส าเร็จ 

ในการทบทวน
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังการ 
แบ่งงานภายในเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย 
 
2. โครงการทบทวน 
ค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
 
 

 
2,000,000 

(จัดจ้างที่ปรึกษา) 
 
 

 

             
กง.สล.กสอ. 

และ 
ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2 มีอัตราก าลังเหมาะสม
เพียงพอ และสอดคล้องกับ
ภารกิจของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
- ระดับความส าเร็จของ

การบริหารอัตราก าลัง
บุคลากรของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 

 
1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
กง.สล.กสอ. 

และ 
ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.3 ระบบการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของ 
ทุนหมุนเวียน 
- ระดับความส าเร็จ 

ในการจัดท าระบบ
ประเมินผลผู้บริหาร
ระดับสูงของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 
 

 

1. การจัดท าตัวชี้วัดการ
ประเมินผลผู้บริหารระดับสูง
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
กง.สล.กสอ. 

และ 
ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.4 ตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทุนหมุนเวียนมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จ 

ในการจัดท าระบบ
ประเมินผลของ
ลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราวของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าตัวชี้วัดการ
ประเมินผลของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             กง.สล.กสอ. 
และ 

ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.5 มีแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านสินเชื่อ 
การเงินและบัญชี และ 
นิติกรรม 
- ระดับความส าเร็จ 

ของการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านสินเชื่อ การเงิน
และบัญชี และ 
นิติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. โครงการทบทวนและ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของเงินทุนหมุนเวียน 
 
 

              
กง.สล.กสอ. 

และ 
ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แผนงานที่ 2 
2.1 บุคลากรมีสมรรถนะ
และขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 
- ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาเมื่อ
เทียบกับแผน 

ค่าเกณฑ์วัด 
ระดับ 1 = 60 
ระดับ 2 = 65 
ระดับ 3 = 70 
ระดับ 4 = 75 
ระดับ 5 = 80 
 

 
1. โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
ที่เก่ียวกับการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

- อ บ ร ม /สั ม ม น า
เพ่ิมเติมความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   กลุ่มเป้าหมาย 
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 100 คน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

600,000 
1 ครั้ง ระยะเวลา 

3 วัน 

             
 
 
 
 
 

กง.สล.กสอ. 
และ 

ศภ.1-11 กสอ. 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 - หลักสูตรการฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพ 
- หลักสูตรการติดตาม

เร่งรัดหนี้สินและกฎหมายส าคัญ
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

- หลักสูตรการน าเข้า 
เรียกดู ใช้งาน ดูแลระบบ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบ     
กลุ่มเป้าหมาย 
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 30 คน/ครั้ง 
 

การชี้แจงการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) 
   กลุ่มเป้าหมาย 
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

300,000 
 

300,000 
 

 
200,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 

6 ครั้ง 
 

            กง.สล.กสอ. 
และ 

ศภ.1-11 กสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กง.สล.กสอ. 

และ 
ศภ.1-11 กสอ. 

รวมงบประมาณด าเนินงานตามแผนงานฯ ทั้งสิ้น 3,400,000              
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