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คำนำ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการขยายผลงาน
โครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง สามารถบริหารจัดการที ่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน  
และมีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย สวพส. ได้ขยายผลสำเร็จโครงการหลวงสู่การพัฒนาพื้นที่สูง 
ซึ่งได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่ งยืนตามแนวทางโครงการหลวงเพื ่อสร้างความอยู ่ดีมีสุข 
ให้กับประชาชนหลากหลายบริบทของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาที่ในปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงไป  
อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นผลให้ยังคงมีปัญหา  
ความยากจน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การเผาและหมอกควัน และผลกระทบ
จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น ปัจจุบัน สวพส. ได้ดำเนินงานพัฒนาครอบคลุม ๑,๕๓๐ กลุ่มบ้าน  
โดยมีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชน และช่วยสนับสนุนนโยบายสำคัญ ๆ ของรัฐ เช่น การแก้ ไขปัญหา 
ความยากจน การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การปรับระบบเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูง และการพัฒนาผู้นำเกษตรกร (Smart Farmer) เพื่อขับเคลื่อนงาน
พัฒนาตาม Smart Agricultural Curve เป็นต้น รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน 
และอนาคต เช่น SDGs BCG และ Carbon Neutral 

สวพส. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู ้และทักษะของบุคลากรที ่เหมาะสมกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อ ให้บุคลากรมีความรู้ 
และทักษะที่หลากหลาย สามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570) แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาพื้นที ่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร  
ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570) ตลอดจนการมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสุขและความผูกพัน  
ต่อองค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
การทำงานที่ดีภายในองค์กร และความปลอดภัยในการทำงาน 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  
มีสาระสำคัญประกอบด้วย ว ิส ัยทัศน ์ พันธกิจ ย ุทธศาสตร ์ หล ักการดำเน ินงาน  เน ื ้อหาและบทสรุป  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพิจารณานำไปพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพส. เกิดความชัดเจน โปร่งใส 
มีประสิทธิผล เอ้ือต่อการมีบุคลากรสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ ผูกพัน และทำงานอย่างเป็นมือ
อาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยหวังว่าการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานใน สวพส. จะมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน และดำเนินงานไปได้ด้วยความราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
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1. ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ 

 

ในป ี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อหาวิธีการและดำเนินการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน แก้ปัญหาการปลูกฝิ ่น และอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมบนพื ้นที ่สูง  
เกิดผลสำเร็จทำให้ประชาชนอยู ่ดีมีสุขยิ ่งขึ ้น และรูปแบบการดำเนินงานไดัรับการยอมรับทั้ งในระดับชาติ 
และนานาชาติว ่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงอย่างยั ่งยืน โดยเป็นการพัฒนาเชิงพื ้นที ่อย่างสมดุล 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ที่ตรงตามปัญหา ความต้องการ และภูมิสังคมของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยยึดหลักการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั ้นในปี พ.ศ. 25๓๕ รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการนำรูปแบบ  
“การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง” ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบนพื้นที่สูงของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 4,205 กลุ่มบ้าน ประชากร 1,070,354 คน โดยได้จัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” 
ขึ้น ทำหน้าที่สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลสำเร็จไปพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ จนกระทั้งปรับเปลี่ยน
เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที ่ส ูง (องค์การมหาชน)” หรือ สวพส. ในปี พ.ศ. 25๔๘ เพื ่อทำหน้าที่ 
ขยายผลงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ด้วยการบริหารจัดการที่ม ีความคล่องตัว 
ในการดำเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
 

สวพส. ได้ขยายผลสำเร็จโครงการหลวงสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ 
การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนหลากหลาย
บริบทของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาในปัจจุบันที ่มีเปลี ่ยนแปลงไปอันเนื ่องมาจากการเพิ ่มขึ้น  
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นผลให้ยังคงมีปัญหาความยากจน และปัญหา  
ด้านสิ ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การบุกรุกพื ้นที ่ป่า การเผาและหมอกควัน และผลกระทบจากการใช้ส ารเคมี 
ทางการเกษตร เป็นต้น ปัจจุบัน สวพส. ได้ดำเนินงานพัฒนาครอบคลุมชุมชนจำนวน ๑,๕๓๐ กลุ ่มบ้าน  
โดยมีผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชน และช่วยสนับสนุนนโยบายสำคัญ ๆ ของรัฐ เช่น การแก้ไขปัญหา  
ความยากจน การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื ่อมล้ำ การสร้างการเติบโตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การปรับระบบเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรมูลค่าสูง และการพัฒนาผู้นำเกษตรกร (Smart Farmer) เพื่อขับเคลื่อนงาน
พัฒนาตาม Smart Agricultural Curve เป็นต้น รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางของโลกในปัจจุบันและอนาคต  
เช่น SDGs BCG และ Carbon Neutral 
 

สวพส. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างกระบวนการเร ียนรู ้ให้บุคลากร 
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีจิตอาสาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สามารถทำงานสนอง
พระราชปณิธานพระบาทสมเด ็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และพระปฐมบรมราชโองพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้า
เจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
พ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 – 2570) 
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2.1 สัญลักษณ์องค์กร 

 
 
2.2 ปรัชญาองคกร 
สืบสาน รักษาตอยอด โครงการหลวงสืบไป 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.4 ภารกิจหลัก 
สนับสนุนและรักษาซึ่งพันธกิจของโครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนา เผยแพร่และสร้างเครือข่าย

องค์ความรู้ของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
• ด้านงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวง และการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์  

ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
• ด้านงานส่งเสริมและขยายผล โดยการนำองค์ความรู ้โครงการหลวงและเชื่อมโยงองค์ความรู้  

จากงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน 
• ด้านงานพัฒนาเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือด้านต่างๆ โดยการสร้างเครือข่าย

เพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานพัฒนา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งภายในสถาบัน โครงการหลวง และหน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

• ด้านงานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
ให้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานโครงการหลวง  
และพ้ืนที่สูง 

• ด้านงานบริหารและพัฒนาองค์กร เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง 
 

2.5 พันธกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ  

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวในการสร้างความอยู ่ด ีม ีสุข  
ของประชาชนบนพื้นที่สูง ด้วยการรักษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง  
ในการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และต่อยอด การขยายผลสำเร็จของโครงการ
หลวงไปสู่พ้ืนที่สูงอื่น ดังนี้ 
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• ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่เพ่ือให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา  
และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง 

• การขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื ้นที ่สูง 
ที ่อยู ่ห ่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื ่อให้ช ุมชนมีความอยู ่ด ีม ีส ุข มีความเข้มแข็ง  
และมีความยั ่งยืนของสิ ่งแวดล้อมบนพื้นที ่สูง เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู ้ด้านการพัฒนาพื ้นที ่สูง  
แบบโครงการหลวง สำหรับชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

• พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ 
ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม  
และการให้บริการสังคม 

• พัฒนา สวพส. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเป็นเครือข่ายของสังคมการเรียนรู้บน
พื ้นที ่ส ูง ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ม ีสมรรถนะและใช้เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุพันธกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

2.6 เป้าหมาย 
การดำเนินงานของสถาบันมุ ่ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้วยการวิจัย  เพื ่อสร้าง 

องค์ความร ู ้ ใหม่สำหร ับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื ้นที ่ส ูง ท ั ้งด ้านเศรษฐกิจ ส ังคม  
และสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที่สูงต่าง  ๆ ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุล 
และยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนาแบบองคร์วม
บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคน  
และชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใต้การบริหารจัดการที ่ม ีสมรรถนะ มาตรฐาน  
และธรรมมาภิบาล ดังนั้น เป้าหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ  

• การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู ้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื ้นที ่สูง  
ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง 
และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

• ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู ้การพัฒนาพื้นที ่ส ูงอย่างยั ่งยืน มีความอยู ่ด ีมีสุข มีรายได้ 
ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

• สวพส. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ท ันสม ัย และบุคลากรที ่ม ีสมรรถนะสูงในการพัฒนางาน และรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

2.7 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
• ด ้านเศรษฐกิจ ค ือ ช ุมชนเป้าหมายมีความมั ่นคงทางด้านอาหารและรายได ้ท ี ่พอเพียง 

ต่อการดำรงชีวิตตามแนวทางโครงการหลวงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ด้านสังคม คือ ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถ

บริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากการสนับสนุนงานโครงการหลวง  
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
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• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เป้าหมายลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และการฟื้นฟู 
อนุรักษแ์ละจัดการอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 

• ด้านบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานภายใต้  
หลักธรรมาภิบาล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู ้พระราชกรณียกิจ และแหล่งท่องเที ่ยว  
และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร และความหลากหลายของพรรณไม้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 

2.8 การแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
สวพส. ได้กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส ่วนงานที ่ม ีขอบเขตหน้าที่  

ความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินงาน  
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สวพส. ดังนี้ 

1. สำนักวิจัย 
2. สำนักพัฒนา 
3. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
4. สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
5. สำนักอำนวยการ 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. กลุ่มงานกฎหมาย 
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โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   

 

 
 

หมายเหตุ: ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานสถาบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตามข้อบังคับคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2565 
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2.9 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
สวพส. มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที ่ จำนวน 214 อัตรา ในปี พ.ศ. 2565 สวพส. มีจำนวน

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่บรรจุแล้ว 204 อัตรา นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่โครงการ และจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้การดูแลของสำนักต่างๆ ดังนี้ 

สังกัด 
ผอ.สวพส/ 
ที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
โครงการ/  
จ้างเหมา
บริการ 

พื้นที่ปฏิบัติงาน 

กรอบ
โครงสร้าง 

บรรจุแล้ว ว่าง ส่วนกลาง 
พื้นที่

ปฏิบัติงาน 
ของ สวพส. 

บริหาร 3 - - - - 3 - 
รองผู้อำนวยการสถาบัน - 2 2 - - 2 - 

ที่ปรึกษา - 1 - 1 - - - 
ผู้เชี่ยวชาญ - 1 - 1 - - - 
สำนักวิจัย - 27 26 1 41 57 10 

สำนักพัฒนา - 55 53 2 313 85 281 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - 44 42 2 233 275 - 

สำนักยุทธศาสตร์และแผน - 32 31 1 7 38 - 
สำนักอำนวยการ - 45 43 2 51 94 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 3 3 - 4 7 - 
กลุ่มงานกฎหมาย - 4 4 - - 4 - 

รวม 3 214 204 10 649 565 292 
หมายเหตุ: ข้อมูลบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  
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2.10 เปรียบเทียบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่  สวพส. จำแนกตามเพศ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
เมื่อพิจารณาอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ สวพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ เดือน กันยายน  

2565 จำนวนทั้งสิ้น 204 คน พบว่ามีเพศชาย จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78 และเพศหญิง จำนวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 64.22  

 
 

2.11 ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่สถาบัน จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ปริญญาเอก 13 6.38 
2 ปริญญาโท 90 44.12 
3 ปริญญาตรี 92 45.09 
4 ต่ำกว่าปริญญาตรี 9 4.41 

รวม 204 100 
 

 
 
 

35.78%

64.22%

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ สวพส. จ าแนกตามเพศ

ชาย หญิง

4.41

45.09
44.12

6.38
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ สวพส. จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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2.12 อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ สวพส. 
อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 

2565 รายละเอียดดังนี้ 
1. ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพ่ือทดแทนอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา  
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ จำนวน 
(อัตรา) 

1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 1 
2 นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 3 4 
3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 1 
4 นักวิจัย 3 1 

รวม 7 
 

2. ตำแหน่งที่ลาออก/ เกษียณ/ เสียชีวิต จำนวน 7 อัตรา 
 

ที ่ ตำแหน่ง ระดับ จำนวน 
(อัตรา) 

1 พนักงานขับรถยนต ์ 2 1 
2 หัวหน้ากลุ่มงานพัสด ุ 6 1 
3 นักวิชาการส่งเสริมและพฒันา 4 2 
4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 1 
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 1 
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 1 

รวม 7 
 

ปีงบประมาณ การรับเข้าใหม่ การออกจากงาน เกษียณ ลาออก ปลดออก เสียชีวิต 
2560 14 8 3 4 0 1 
2561 5 5 2 3 0 0 
2562 6 2 1 1 0 0 
2563 4 8 2 5 1 0 
2564 4 4 1 3 0 0 
2565 7 7 2 4 0 1 
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2.13 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
สวพส. ได้นำหลักเกณฑ์ และวิธ ีการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่  ตามที่

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรได ้เห็นชอบ และคณะกรรมการสถาบันฯ รับทราบแล้ว  
มาประเมินผลการปฏิบัต ิงานของเจ้าหน้าที ่ เพื ่อเล ื ่อนขั ้นเง ินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผลการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.13.1  เจ้าหน้าที่ท่ีมีสิทธิ์ได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 197 คน ดังนี้ 
1) เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน หรือเทียบเท่า 

จำนวน 3 คน และผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า จำนวน 4 คน รวม 7 คน 
2) เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 190 คน  

2.13.2 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

เจ้าหน้าที่ จำนวน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 
รองผู้อำนวยการสถาบันหรือเทียบเท่า 3 2 1 - - - 
ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า 4 1 3 - - - 
เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 190 35 147 8 - - 

รวม 197 38 151 8 - - 
 

 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564 2565

การรับเข้าใหม่ 14 5 6 4 4 7

การออกจากงาน 8 5 2 8 4 7

เกษียณ 3 2 1 2 1 2

ลาออก 4 3 1 5 3 4

ปลดออก 0 0 0 1 0 0

เสียชีวิต 1 0 0 0 0 1

0
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10

12

14

16

จ า
นว

น 
(ค

น)
อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ สวพส

การรับเข้าใหม่ การออกจากงาน เกษียณ ลาออก ปลดออก เสียชีวิต
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2.13.3 หากเปรียบเทียบผลการประเมินเจ้าหน้าที่ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 

2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
จำนวนเจ้าหน้าที่ 

ที่ได้รับการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

2563 201 28 143 30 - - 
2564 197 33 134 27 2 1 
2565 197 38 151 8 - - 

 

 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้รับงบประมาณปกติและงบประมาณสะสมเพื่อดำเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 4,206,200 บาท ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร จากงบประมาณปกติจำนวน 1,706,200 บาท ประกอบด้วย  
2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล และ 2) การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารงานบุคคล แผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 45 หลักสูตร/ 48 ครั้ง/ 779 คน มีผลการดำเนินงานทั้งสิ้น  
32 หลักสูตร/ 45 ครั ้ง/ 1,068 คน ใช้จ ่ายเง ินรวมผูกพัน 1,555,512.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.16  
ของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล 
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้หลัก 

(1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน โดย สวพส. ได้จัดให้มีการทดสอบ 
Pretest Posttest และ Intermediate Test เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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1.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ 

(1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง โดย สวพส.  
ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื ่อง BCG Model เพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตบริการ 
และการให้บริการที่เป็นเลิศ  

(2) กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน
บนพื ้นท ี ่ส ูง โดย สวพส. ได ้จ ัดฝ ึกอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อการพัฒนาศ ักยภาพสู ่การเป ็นนักการตลาด 
ด้วย Digital Marketing หลักสูตร เจาะลึกเครื่องมือ Digital Marketing (Facebook Lazada  และ Shopee) ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาชุดความรู้ทางการเกษตรพ้ืนที่สูงด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล 

(3) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร โดย สวพส. ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
การสร ้ างภาพล ั กษณ ์องค ์ กรในย ุ ค Digital Economy การฝ ึ กอบรมเช ิ งปฏ ิ บ ั ต ิ การด ้ านเทคโนโลยี  
เพื่อการปฏิบัติงาน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom cloud meeting ในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเกี่ยวกับงานพัสดุของ สวพส.  
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย  

นอกจากนี้ สวพส. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา
บุคลากรตามองค์ความรู้หลักและความรู้ทักษะรายกลยุทธ์ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงาน 

1.2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
1.2.1 จ ัดประช ุมหาร ือกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะด้านดิจ ิทัล 

รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.2.2 จัดประชุมหารือกรอบเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สวพส. 
1.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการให้ความรู้ความเข้าใจสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหม่ 
1.2.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักอำนวยการ เรื ่อง สรุปผลการดำเนินงานของสำนัก

อำนวยการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2.6 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการ 

ต่าง ๆ ร่วมกับที่ปรึกษา 
 

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง  
จากเง ินสะสม จำนวน 2,500,000 บาท ประกอบด ้วย 2 ก ิจกรรมหล ัก ได ้แก่  1)  การยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ องค์การปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่นและผู ้นำช ุมชนบนพื ้นที ่ส ูง เพื ่อรองร ับการขับเคล ื ่อนงานของสถาบันตามแผนการว ิจัย  
และพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ ส ู งระยะ 8 ป ี  (พ.ศ .2563 -2570) และ 2) การเสร ิมสร ้ างว ัฒนธรรมองค ์กร  
สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
แผนการดำเนินงานทั ้งสิ ้น 33 หลักสูตร/ 47 ครั ้ง/ 100 คน มีผลการดำเนินงานทั ้งสิ ้น 32 หลักสูตร/  
54 ครั้ง/ 482 คน ใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน 2,458,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของงบประมาณทั้งหมด 
รายละเอียด ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 (นพส. 1): Training Program on Sustainable Highland Development 
Using the Royal Project System #1 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 เพ่ือขยายผลสำเร็จโครงการหลวง  
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และสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู ้เข้าร่วมจำนวน 67 คน ประกอบด้วย  
ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล 48 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 คน และเจ้าหน้าที่ของ สวพส. 5 คน  
ผลการประเมินสรุปได้ว่าผู ้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักและวิธ ีการพัฒนาพื ้นที ่สูง  
อย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และผลสำเร็จเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ  
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงที่มีสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง 32 เครือข่ายที่พร้อมบูรณาการงาน
ร่วมกับ สวพส.  

 

3. การเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นสูง (องค์การมหาชน) 

สวพส. ได้ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 
โดยการจัดหาชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit :ATK) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เช่น เจลแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ชุด PPE น้ำยาฆ่าเชื ้อ เป็นต้น และกิจกรรมอื ่น ๆ รวมเป็นเงิน 
1,509,231 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การจ ัดหาช ุดตรวจการต ิดเช ื ้ อโคว ิด -19 (Antigen test kit :ATK) จำนวน 10 ครั้ ง  
รวม 36,675 ชุดตรวจ  

3.2 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ช ุด PPE  
ถุงมือยางทางการแพทย์  หน้ากาก N95  face shield เครื ่องพ่นยาระบบไฟฟ้า และน้ำยาฆ่าเช ื ้อแบคทีเรีย  
จำนวน 4 ครั้ง  
 

4. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

4.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 201 คน โดยไดด้ำเนินการใน 2 กลุ่ม คือ 

1) เจ้าหน้าที่ที ่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าทีท่ั้งหมด โดยได้กำหนดจำนวนไว้ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ประกอบด้วย 

(1) กลุ่มผู้บริหาร สวพส. จำนวน 7 คน 
(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันที่มีบทบาทหลัก 

ในการขับเคลื่อนภารกิจตามกลยุทธ์ จำนวน 126 คน 
 2) เจ้าหน้าที่กลุ่มทั่วไปที่ต้องพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 
ตามแผนปฏิบัติการต่างๆ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ของเจ้าหน้าทีท่ั้งหมด 

4.2 การกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร 
แนวทางพัฒนาบุคลากรเน้นวิธ ีการมอบหมายงานและสอนงาน ที ่นำรูปแบบเครื ่องมือ  

การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานการเรียนรู้  70:20:10 Learning Model มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ที่สอดคล้องกับภารกิจและงานสำคัญตามความรู ้และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที ่รับผิดชอบ  ค่าเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดของ สวพส. โดยมีรูปแบบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามความสำคัญและเหมาะสมของบุคลากร  
แต่ละราย ดังนี้ 
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4.3 ทั้งวิธีการ Training และ Non-Training เป้าหมายในการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา 

แนวทางการประเมินผลการพัฒนา การวัดผลสำเร็จและการประยุกต์ใช้ในงาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบหมาย
งานทีส่อดรับกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ สวพส. ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะนั้นในการทำงาน 

ผู้บริหารได้มอบหมายงานที่สอดคล้องกับภารกิจและงานสำคัญตามความรู้และทักษะที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งองค์ความรู้หลักและความรู้ทักษะตามกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากผลการประเมินองค์
ความรู้และทักษะ และช่องว่างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที ่แต่ละคนควรมี พร้อมกับระบุผลสัมฤทธิ์ที ่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้เกิดผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ของ สวพส. ให้กับเจ้าหน้าที่
จำนวน 201 คน ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามองค์ความรู้หลักของสถาบัน 
(1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา

พื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง แนวทางการพัฒนาโดยให้บุคลากรทุกคนเข้ารับอบรมหรือมอบหมายงาน
สำคัญ และนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจมีการส่งบุคลากรไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

(2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาโดยการมอบหมายงาน  
การอบรม การทดสอบความรู้และทักษะและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจมีการส่งบุคลากร
ไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

2) การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามองค์ความรู้และทักษะสำหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ 
 (1) กลยุทธ์ที ่  1 สนับสนุนการวิจัยและการเร ียนรู ้งานโครงการหลวง (1) งานวิจัย 

และการเรียนรู้งานโครงการหลวง (สำนักวิจัย) ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
ร ุก การวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรรมด้านเศรษฐกิจและสิ ่งแวดล้อมที ่สอดคล้องกับ BCG economy model  
การวิจัยเพื่อแก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ชุมชนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) พลังงานสะอาด 
เพ่ือการผลิตพืชและสัตว์ ทั้งนี้ สวพส. ได้มีการส่งบุคลากรไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

 (2) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง (2) แผนจัดการเรียนรู้
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์) ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงานเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหาร
จัดการตามแนวทาง BCG Model การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร การจัดการการตลาด/ การตลาดเชิงรุก/ 

ฝึกอบรม (In-house 
Training) หรือเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Learing)

เข้าร่วมเป็นวิทยากร
น าเสนอในการ

ประชุมสัมมนา Forum

เข้าร่วมปฏิบัติงาน
กับเครือข่าย
ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

ศึกษาดูงานอย่างเป็น
ระบบหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร

และตัวอย่าง
ที่ประสบผลส าเรจ็

มอบหมายงาน โครงการ 
กิจกรรม การเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน 

(On the Job Training)

การศึกษา 
การถอดบทเรียน 

และการจัดการความรู้

การเพิ่มคุณค่าในงาน 
(Job Enrichment)

การสอนงาน
และระบบพี่เลี้ยง

(Mentoring) 
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การตลาดในยุคดิจิทัล และการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม และภูมิทัศน์ ทั้งนี้ สวพส. ได้มีการส่งบุคลากร 
ไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

 (3) กลยุทธ์ที ่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื ่อยกระดับการพัฒนาชุมชน 
บนพื้นที่สูง (สำนักพัฒนา) ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ BCG Model กับการพัฒนา 
บนพื ้นที ่ส ูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร การตลาด 
และธุรกิจเกษตร ทั้งนี้ สวพส. ได้มีการส่งบุคลากรไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

 (4) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร (สำนักยุทธศาสตร์และแผน สำนักอำนวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน) ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายงานเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ความรู ้เกี ่ยวกับเทคนิคการบริหารองค์กรสมัยใหม่  การติดตามประเมินผลเพื ่อยกระดับองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ  
และการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ทั้งนี้ สวพส. ได้มีการส่งบุคลากรไปเข้ารับอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านด้วย 

4.4 การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
เจ ้าหน้าที ่ ได้พ ัฒนาความร ู ้และทักษะตามที ่ ได ้ร ับมอบหมายงานที ่ เป ็นการผสมผสาน 

ทั้งวิธี Training และ Non-Training ในรูปแบบของการปฎิบัติและเรียนรู้ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม 
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การสอนงานโดยหัวหน้างาน รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในการนำความรู้และการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างผลงานเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง และแผนปฎิบัติการต่างๆ ของ สวพส. 

4.4 การปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการประเมินผล 

สวพส. และที่ปรึกษา (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล) ได้ร่วมกันทบทวน  
และปร ับปร ุ งกระบวนการประเม ินผลการยกระด ับความร ู ้ และท ั กษะจากการพ ัฒนาบ ุ คลากร  
และเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและเกณฑ์การวัดผลการยกระดับการพัฒนาบุคลากร  
ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาบุคลากร 
ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้ 

1) เกณฑ์การประเมินสำหรับการพัฒนาด้วยการมอบหมายงาน  โดยจะประเมินความรู้ 
จากผลงานเป็นหลักและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้นประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 

 
 
 
 

การประเมินความรู้จากผลงาน การประเมินพฤติกรรม
การพัฒนาตัวเอง

การประเมินความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ 

(ใช้วัดเฉพาะกรณีการยกระดับ
ความรู้จากระดับ 2 เป็นระดับ 3)
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2) เกณฑ์การประเมินสำหรับการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม  เน้นการนำความรู ้จาก 

การฝึกอบรมไปปฏิบัติงานมากขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

 
แนวทางการประเมินผลและการให้คะแนนการยกระดับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
1) ผลลัพธ์ของงาน (คุณภาพผลงาน) ประเมินโดยผู้อำนวยการสำนักทีเ่จ้าหน้าที่สังกัด 
2) ผลลัพธ์การพัฒนา (ความรู ้/ทักษะ) เป็นการประเมินการยกระดับความรู้และทักษะ 

โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก 
ที่เจ้าหน้าทีส่ังกัด และที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล) 

 
 

การประเมินความรู้
จากการฝึกอบรม

การประเมินความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้
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การยกระดับ
ความรู้และ

ทักษะ 

การพัฒนาด้วยการมอบหมายงาน การพัฒนาด้วยการฝึกอบรม 
การประเมินผล การให้คะแนน การประเมินผล การให้คะแนน 

ยกระดับจาก 
1 เป็น 2  

 

- ผู้บังคับบัญชายอมรับ (พิจารณา
จากสิ่งที่ส่งมอบว่าเข้าข่ายได้คะแนน
เท่าใด ใช้แบบฟอร์มการประเมิน) 
- คณะกรรมผู้เชี่ยวชาญยอมรับ 
(พิจารณาจากสิ่งที่ส่งมอบว่าเข้าข่าย
ได้คะแนนเท่าใด ใช้แบบฟอร์มการ
ประเมิน) 

- รวบรวมคะแนนที่ได้จาก (1  
และ 2 (จากคณะผู้ประเมิน  
- คะแนนตัวบ่งชี้ “การนำความรู้มาใช้
ในผลงาน” ต้องได้คะแนนระดับ 2 
หรือมากกว่า และคะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ำหนักต้องได้คะแนน 2 ขึ้นไป  
ถึงจะแสดงว่ามีการยกระดับความรู้
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2  

- ผู้บังคับบัญชายอมรับ (ให้คะแนนตีค่า
ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยใช้แบบฟอร์ม 
การประเมิน) 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นวา่ผู้อบรมไดน้ำความรู้ไป

ใช้ในการทำงานได้ดี  )การสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน( ) 

- รวบรวมคะแนนที่ได้จากคณะผู้ประเมิน (1 
- คะแนนตัวบ่งชี้ “การนำความรู้ไปใช้ในงาน”  
ต้องได้คะแนนระดับ 2 หรือมากกว่า และคะแนน

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต้องได้คะแนน  2 ขึ้นไป   
ถึงจะแสดงว่ามีการยกระดับความรู้จากระดับ 1 

เป็นระดับ  2  

ยกระดับจาก 
2 เป็น 3  

 

- ผู้บังคับบัญชายอมรับ (พิจารณา
จากสิ่งที่ส่งมอบว่าเข้าข่ายได้คะแนน
เท่าใด ใช้แบบฟอร์มการประเมิน) 
- คณะกรรมผู้เชี่ยวชาญยอมรับ 
(พิจารณาจากสิ่งที่ส่งมอบว่าเข้าข่าย
ได้คะแนนเท่าใด ใช้แบบฟอร์มการ
ประเมิน) 
- ผู้ที่รับการเผยแพร่ความรู้เข้าใจ
เนื้อหา (ให้ตอบผ่านแบบสอบถาม) 

- รวบรวมคะแนนที่ได้จาก ( 1) (2 (  
และ ( 3 (จากคณะผู้ประเมิน  
- คะแนนตัวบ่งชี้ “การนำความรู้มาใช้
ในผลงาน” ต้องได้คะแนนระดับ 2 
หรือมากกว่า และคะแนนเฉลี่ยถ่วง

น้ำหนักต้องได้คะแนน 2 ขึ้นไป ถึงจะ
แสดงว่ามีการยกระดับความรู้จาก

ระดับ 2 เป็นระดับ 3  

- ผู้เชี่ยวชาญยอมรับ  
)ให้คะแนนตีค่าว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดยใช้

แบบฟอร์มการประเมิน(  
- ผู้ที่รับการเผยแพร่ความรู้เข้าใจเนื้อหา 
(ให้ตอบผ่านแบบสอบถาม) 

- รวบรวมคะแนนที่ได้จาก ( 1 (และ )2 (จาก
คณะผู้ประเมิน 
- คะแนนตัวบ่งชี้ “การนำความรู้ไปใช้ในงาน” 
ต้องได้คะแนนระดับ 2 หรือมากกว่า   และ
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต้องได้คะแนน 2 ขึ้นไป  
ถึงจะแสดงว่ามีการยกระดับความรู้จาก
ระดับ 2 เป็นระดับ 3  



 

4.5 การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา  
 1) เจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงานและการอบรม 

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ระบบสารสนเทศ) ซึ ่งได้ม ีการพัฒนา 
จากการรายงานข้อมูลแบบกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาสู่การรายงานในระบบสารสนเทศ ที่จัดทำเป็น 
platform สำหรับการติดตามความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที ่เป็นรูปธรรมในแง่ประสิทธิภาพ คือ สะดวก ลดขั ้นตอน  
ลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการนำข้อมูลมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถเชื ่อมข้อมูลการฝึกอบรมไปยังระบบบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ของ สวพส.  
และสามารถจัดเก็บข้อมูลจากการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบ 

2) เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ฯ รวมทั้ง 
มีการถ่ายทอดความรู้ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาใช้ในการสร้างผลงาน (จากระดับ 2 เป็น 3) ขณะเดียวกันมีการใช้แบบสอบถาม 
Google Form โดยให้ผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินความเข้าใจเนื้อหาของการเผยแพร่ผลงาน 

3) จัดทำสรุปรายงานผลการนำความรู ้จากการพัฒนาด้วยวิธีมอบหมายงานมาใช้ในการ 
สร้างผลงาน และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประกอบการประเมินผล 

4.6 การประเมินผลการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากร 
การประเมินผลการยกระดับองค์ความรู ้และทักษะของเจ้าหน้าที ่ทุกคนจะมีคณะ 

ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักที่บุคลากรนั้นสังกัด  
และที่ปรึกษา (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล) ร่วมกันพิจารณาจากหลักฐานประกอบต่าง  ๆ  
การให้คะแนน และประเมินผลการยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรแต่ละรายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.7 ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากร 
(1) ภาพรวมผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 เจ้าหน้าที่ที ่มีบทบาทหลัก จำนวน 133 คน (ร้อยละ 66 ของจำนวนเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด 201 คน) มีผู้ที่บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 125 คน (คิดเป็นร้อยละ 94) และไม่บรรลุผลตามเกณฑ์ 8 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 6)  

1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มทั่วไปจำนวน 68 คน (ร้อยละ 34 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั ้งหมด  
201 คน) มีผู ้ที่บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 59 คน (คิดเป็นร้อยละ 87) และไม่บรรลุตามเกณฑ์ 9 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 13) เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ลาออกจำนวน 3 คน และไม่นับรวมคนงานสนามและพนักงานขับรถยนต์ 
5 คน ที่เหลือเป็นผู้ที่จัดทำรายงานผลไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

จากการประเมินพบว่า ผู้ที่ไม่บรรลุตามเกณฑ์การประเมินของบุคลากรที่มีบทบาทหลักที่
เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำรายงานผลการนำความรู้จากการพัฒนาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ ไม่ได้อธิบาย
ความรู ้ที ่มีเพิ ่มขึ ้น การจัดทำกรอบแนวคิดและการถอดบทเรียนความรู ้ไม่ชัดเจนและมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน  
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะได้คะแนนเต็มในส่วนของหัวข้ออื่นก็ตาม ดังนั้น ในระยะต่อไปจำเป็นที่จะต้องสื่อสาร 
ทำความเข้าใจหรืออาจมีการฝึกอบรมสั้นๆในการเขียนสรุปผลงาน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการชี้แจงให้ความรู้ อบรม 
และสอนงานต่อไป 
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ตารางแสดงภาพรวมผลการประเมินการพัฒนาของบุคลากรที่มีบทบาทหลักและบุคลากรกลุ่มทั ่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

สำนัก 

ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บุคลากรที่มีบทบาทหลัก (คน)  

บุคลากรกลุ่มท่ัวไป (คน) ผู้บริหาร สวพส. หัวหน้ากลุ่มงาน  
และเจ้าหน้าที่ 

จำนวน บรรลุ ไม่บรรลุ จำนวน บรรลุ ไม่บรรลุ จำนวน บรรลุ ไม่บรรลุ 
ผู้บริหารสถาบัน 8 8 - - - - - - - 
สำนักวิจัย - - - 14 14 - 11 11 - 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - - - 23 15 8 15 14 1 
สำนักพัฒนา - - - 35 35 - 15 13 2 
สำนักยุทธศาสตร์และแผน - - - 20 20 - 10 9 1 
สำนักอำนวยการ - - - 31 31 - 17 12 5  

(คนงาน+พขร.) 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - 2 2 - - - - 

รวม (คน) 8 8 - 125 117 8 68 59 9 
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ตารางแสดงผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 21  เดือน) 
 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

1. งานบริหารงานบุคคล 
  1.1 การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำ สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ 4 ครั้ง  7 ครั้ง ▪ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ (1 ตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
▪ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (1 ตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 
▪ ครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 สำนักอำนวยการ 

(1 ตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
▪ ครั้งที่ 4 ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3 สำนักวิจัย (1 ตำแหน่ง) 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
▪ ครั้งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 

สำนักพัฒนา (3 ตำแหน่ง) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 
  1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   - การประเมินผลช่วงทดลองปฏิบัติงาน 4 ครั้ง  4 ครั้ง ▪ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 
▪ ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรม ระดับ 3 อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 
▪ ครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3 สำนักอำนวยการ 

จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 



 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

▪ ครั้งที่ 4 ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ 3 สำนักวิจัย จำนวน 1 
อัตราเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
▪ ครั้งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 
สำนักพัฒนา จำนวน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 9 ครั้ง  9 ครั้ง ▪ ครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2564 จำนวน 1 คน 
▪ ครั้งที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน  7 คน 
▪ ครั้งที่ 3 เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 1 คน 
▪ ครั้งที่ 4 เดือน มกราคม 2565 จำนวน 2 คน 
▪ ครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 3 คน 
▪ ครั้งที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 คน 
▪ ครั้งที่ 7 เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 5 คน 
▪ ครั้งที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 3 คน 
▪ ครั้งที่ 9 เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 3 คน 

- คัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น (ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ิมผลผลิตและการตลาด 
ระดับ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ครั้ง  1 ครั้ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 คน 

- คัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น (ระดับ 3 – 5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ครั้ง  1 ครั้ง วันที่ 14 มีนาคม 2565 จำนวน 3 คน 

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ครั้ง  1 ครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

  1.3 การจัดทำตัวชี้วัดรายบคุคลและติดตามผล 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

1 ครั้ง  1 ครั้ง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้อำนวยการสถาบันให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 



 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

2. งานสวัสดิการ 
   2.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 ครั้ง  2 ครั้ง  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

2 ครั้ง  
▪ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 
▪ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 

   2.2 การประกันภัยกลุ่ม  2 ครั้ง  2 ครั้ง ▪ ครั้งที่ 1 ดำเนินการต่อสัญญากองทุนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2564 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 2 
พฤศจิกายน 2564 – 2 พฤศจิกายน 2565 
▪ ครั้งที่ 2 ดำเนินการต่อประกันชีวิตกลุ่ม บริษัท เอไอเอ จำกัด 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 – 31 สิงหาคม 2566 

   2.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง  1 ครั้ง ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
3. งานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- การประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร 12 ครั้ง 525,000 12 ครั้ง 
ค่าเบี้ยประชุม 

525,000 บาท 

ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนา
บุคลากร รวม 10 ครั้ง ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 
2. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564 
3. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 
4. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 18 มกราคม 2565 
5. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
6. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 11 มีนาคม 2565 
7. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ 19 เมษายน 2565 



 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

8. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 
9. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 
10. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 
11. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 
12. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อ 14 กันยายน 2565 

- การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 4 ครั้ง 242,250 4 ครั้ง 
ค่าเบี้ยประชุม 
113,750

บาท 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร
สูงสุด รวม 8 ครั้ง ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ 2 มีนาคม 2565 
2. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 25 เมษายน 2565 
3. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 
4. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ  31 สิงหาคม 2565 
5.  ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ  31 สิงหาคม 2565 

รวม 42 ครั้ง  45 ครั้ง  
 



4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ด้านการพัฒนา ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
ด้านองค์ความรู้และทักษะ ควรมีการทบทวนองค์ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันและรองรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
(1) ความเข้มข้นของการพัฒนาความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการต่างๆ 

ของสถาบันและ/หรือนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน โดยยึดแผนด้านการพัฒนา 
พ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาบุคลากร ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) และแผนปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เป็นกรอบในการทบทวนองค์ความรู้และทักษะ เช่น การสร้างเกษตรมูลค่าสูงบนรากฐาน
นวัตกรรมที่สร้างรายได้ การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรไปสู่พืชที่มีมูลค่าสูง  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการผลิต การตลาด การบริหารจัดการภาครัฐ 

(2) ให้ความสำคัญกับแนวทางตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน โดยยึดเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13/ BCG  
และแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านวิธีการพัฒนาบุคลากร 
และจุดเน้นการพัฒนา 

1) ใช้วิธีการพัฒนาด้วยการมอบหมายงานและการสอนงานต่อเนื่อง โดยเน้นให้มีความเฉพาะ 
เจาะจงในเรื่องที่สำคัญมากขึ้น ทั้ง Main IDP และ Digital IDP เป็นรายกลุ่มงานหรือรายคน 
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
• Main IDP ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนงานสำคัญ 

(1) มุ่งการวิจัยสิ่งใหม่ เพ่ือการแก้ปัญหาและต่อยอดจากงานวิจัยของโครงการหลวง  
และตามแนวทาง BCG Model 

(2) การพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้นวัตกรรม และวิธีการดำเนินงานสมัยใหม่ เป็นตัวนำ
ขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

(3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งให้บริการทางสังคม 
ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและทันสมัย 

(4) ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล  
มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามแนวทาง  
ภาครัฐ 4.0 

• Digital IDP (Basic+Strategic) ที่สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลของ สวพส. 
(1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Digital Literacy) ให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการนำความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนา/ 
ยกระดับงาน การให้บริการ และบริหารจัดการสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

(2) พัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง (Strategic Digital) เช่น การขับเคลื่อน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานทุกมิติ การใช้ประโยชน์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา 
ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ด้านการบริหารจัดการ IT Governance 
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ด้านการพัฒนา ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 

(3) บุคลากรสถาบันสามารถพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการนำข้อมูลและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ และการยกระดับชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัล 

2) กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในปีต่อไปให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมทั้งกำหนดการพัฒนาด้วยการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการต่าง ๆ ของ สวพส. 

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เน้นการถ่ายทอดความรู้ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาใช้ในการสร้างผลงาน และเพ่ิมวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 

ด้านการสรุปกรอบแนวคิด 
และถอดบทเรียน 

ถ่ายทอดวิธีการเขียนกรอบแนวคิดและถอดบทเรียนร่วมกับที่ปรึกษาสถาบันอย่างต่อเนื่อง
และเข้มข้นมากขึ้น 

ด้านการติดตาม
ความก้าวหน้าผ่านระบบ

สารสนเทศ 

1) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร) 
จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบในปี 65 ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การบริหารจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

2) การสื่อสารแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบที่ชัดเจนกับผู้ใช้งานทุกระดับ/ การกำหนด
นโยบายให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานระบบ  
เพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาบุคลากร 

1) การยกระดับเกณฑ์การการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของการพัฒนาบุคลากรที่สอดรับกับเป้าหมายของแผนปฎิบัติการต่าง ๆ ของ สวพส.  
อย่างต่อเนื่อง 

2) การนำผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรส่งต่อและเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกับ
สำนักต่างๆ เช่น KM 

ด้านการสื่อสาร สื่อสารกับบุคลากรของสถาบันให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน 
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