
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไตรมาส 2 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันได้ร ับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 2 ส่วน คือ 

งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร จำนวน 2,625,000.00 บาท และงบประมาณ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบันตามแผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบัน จำนวน 
1,700,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน สรุปได้ดังนี้ 

1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2 งานหลัก 
ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล มีแผนการ
ดำเนินงานทั้งสิ ้น 59 หลักสูตร/ 78ครั้ง/ 922 คน งบประมาณรวม 2,625,000.00 บาท ขณะนี้มีผลการ
ดำเนินงานแล้วทั้งสิ้น 23 หลักสูตร/ 35 ครั้ง/ 557 คน ใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน 642,549.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.48 ของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้ามาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน (บาท) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล  56 หลักสตูร/  

70 ครั้ง/ 472 คน 
1,995,000.00 22 หลักสตูร/ 

28 ครั้ง/ 513 คน 
20,900.00  

1.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถะหลัก 
1.1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
11 หลักสตูร/  

14 ครั้ง/ 81 คน 
377,000.00 1 หลักสูตร/  

1 ครั้ง/ 1 คน 
20,900.00 นำแนวทางการดำเนินงานตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการทำงานในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานของสถาบัน ทำงานด้วยความเสียสละ  
มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.1.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่างยั่งยืนแบบ
โครงการหลวง 

7 หลักสูตร/  
10 ครั้ง/ 50 คน 

300,000.00 - - - 

1.1.3 การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพือ่การ
ปฏิบัติงาน 

17 หลักสตูร/  
17 ครั้ง/ 83 คน 

600,000.00 4 หลักสูตร/  
5 ครั้ง/ 4 คน 

48,560.00 พัฒนาองค์กรให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อรองรับกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก 
ในยุค New Normal หลังวิกฤต COVID-19 

1.2 การพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ 
1.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัย

และการพัฒนางานโครงการหลวง 
7 หลักสูตร/  

9 ครั้ง/ 68 คน 
207,500.00 3 หลักสูตร/  

4 ครั้ง/ 127 คน 
154,493.04 สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมเพือ่สนับสนุน

งานวิจัย พัฒนา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา งาน
โครงการหลวง การพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

1.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จ
งานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

7 หลักสูตร/  
9 ครั้ง/ 100 คน 

179,000.00 6 หลักสูตร/  
6 ครั้ง/ 4 คน 

78,000.00 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ตลอดจนบูรณาการทำงาน
ระหว่างสำนัก 

1.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ
บริหารองค์กร 

7 หลักสูตร/  
11 ครั้ง/ 90 คน 

331,500.00 8 หลักสูตร/  
12 ครั้ง/ 377 คน 

317,469.96 นำความรูไ้ปพัฒนาองค์กรให้มีคณุภาพตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล  

3 หลักสูตร/ 
8 ครั้ง/ 450 คน 

630,000.00 1 หลักสูตร/ 
7 ครั้ง/ 44 คน 

23,126.00  

2.1 การกำหนดตำแหน่งท่ีมิใช่ลักษณะ
บริหารและบังคับบัญชา ระดับ 6 

2 ครั้ง/ 40 คน 50,000.00 1 ครั้ง/ 15 คน 3,600.00 สามารถนำแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มิใช่
ลักษณะบริหารและบังคับบัญชา ระดับ 6 มาปรับ



ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้ามาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน (บาท) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ใช้เป็นความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรใน
องค์กร 

2.2 ประสานงาน กำกับติดตามงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น งานสวัสดิการ การสรร
หาเชิงรุก ฯลฯ 

4 ครั้ง/ 20 คน 60,000.00 6 ครั้ง/ 29 คน    19,526.00 พัฒนาให้บุคลากรของสถาบันมีความสามารถ 
และศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 
2563 – 2570)  โดยมเีป้าหมายให้บุคลากรทุก
คนมีความรู้และทักษะทีเ่หมาะสมกับหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

2.3 สัมมนาสรปุผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ครั้ง/ 350 คน 130,000.00 - -  

2.4 จดัทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมิ
เดีย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-line 
Learning System. : HRDI-OLS) 

3 หลักสูตร 190,000.00 - -  

2.5 สัมมนาสรปุผลการดำเนินงานของ
สำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1 ครั้ง/ 40 คน 200,000.00 - -  

รวม 59 หลักสูตร/ 78 
คร้ัง/ 922 คน 

2,625,000 23 หลักสูตร/  
35 คร้ัง/ 557 คน 

 500,120.96  
(23.54%) 

 

 

 

 



2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  
22 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีแผนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบันได้รับความเห็นชอบการใช้เงินสะสม
จำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
และผู้ร่วมปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   
2) การส่งเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน  
และ 3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีแผนการดำเนินงานรวม 30 หลักสูตร/ 46 ครั้ง/ 120 คน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานแล้ว 
6 หลักสูตร/ 11 ครั้ง/ 14 คน มีการใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน  571,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.59  
ของงบประมาณท้ังหมด ดังนี้ 

 



 
ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้ามาหมาย งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน 

(บาท) 
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฎิบัติงานของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับภารกิจตามแผนการ
วิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

20 หลักสูตร/  
24 คร้ัง/ 123 คน  

800,000 3 หลักสูตร/  
6 คร้ัง/ 7 คน (ราย)  

355,210.00 บุคลากรของสถาบันนำเอาองค์ความรู้
ไปปรับใช้ในการทำงานอย่ามี
ประสิทธิภาพ และรองรับการ
ดำเนินงานตามแผนการวิจัยและพฒันา
พื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-
2570) 
 

1.1 การพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้หลักของสถาบัน 10 หลักสตูร/  
10 ครั้ง/20 คน  

100,000.00 1 หลักสูตร/  
5 ครั้ง/ 1 คน  

54,993.00 

1.2 การพัฒนาบุคลากรตามความรู้และทักษะสำหรับ
ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ 

20 หลักสตูร/  
20 ครั้ง/60 คน  

450,000.00 5 หลักสูตร/  
6 ครั้ง/ 13 คน  

300,217.00 

1.3 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 1 ครั้ง/40 คน  100,000.00 - 0.00 
1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 3 ครั้ง 150,000.00 - 0.00 

2 การส่งเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือผู้ปฎิบัติงาน  
หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 

 
100,000.00 - 3,650.00  

3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร  
และสร้างจิตสำนกึที่ดีในการร่วมมือปฎิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
800,000.00 2 คร้ัง 212,180.00 บุคลากรของสถาบันมีความสัมพันธท์ี่ดี

ต่อกัน เกิดการบรูณาการงานระหว่าง
สำนัก มีความผูกพันและวัฒนธรรม
องค์กร 3.1 กิจกรรมจิตอาสา / เข้าค่ายบรูณาการในพ้ืนท่ีของสถาบัน 

/ CSR และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
2 ครั้ง 300,000.00 - 15,300.00 

3.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันและวัฒนธรรม
องค์กร 

10 ครั้ง 500,000.00 2 ครั้ง 196,880.00 

รวม 30 หลักสูตร/  
46 คร้ัง/ 120 คน 

1,700,000.00 6 หลักสูตร/  
15 คร้ัง/ 14 คน  

571,040.00  
(33.59%) 

 



นอกจากนี้สถาบันได้ดำเนินงานตามข้อสั่งการ และผลงานสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื ่อนให้
สอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) ดังนี้ 

1. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6  
สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6  

ในตำแหน่งที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 21 กลุ่มงาน และได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 14 กลุ่มงาน รวม 14 ราย ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งที่แต่งตั้ง 
1 นางสาวจารุณี  ภิลุมวงค์ หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัย 
2 นางสาวนฤมล  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการงานวิจัย สำนักวิจัย 
3 นายอดิเรก  อินต๊ะฟองคำ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 1 สำนักพัฒนา 
4 นายวิเชียร  ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 2 สำนักพัฒนา 
5 นายวิชญพงศ์  พงษ์เขียว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 3 สำนักพัฒนา 
6 นายเดชธพล  กล่อมจอหอ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 4 สำนักพัฒนา 
7 นางสาวกรมิษฐ์  สมหวัง หัวหน้ากลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
8 นางสาวนภาพร  มณฑานพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
9 นางสาวปฏิญญา  กันทาธรรม หัวหน้ากลุ่มประสานงานความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศ  

สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
10 นายประสาน  กันยานัน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
11 นางสาวพรภัทรา  ทิมหาญ หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์และแผน 
12 นายนัทธพงศ์  ชะเต หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ 
13 นางสาวตวงพร  ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
14 นางสิริกัญญา  จันทร์อำไพ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานกรุงเทพ สำนักอำนวยการ 

 
2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้รับทราบแล้วในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 องค์ความรู้ ทักษะของบุคลากรสถาบัน ประกอบด้วย  
1) องค์ความรู้หลักของสถาบัน  
2) องค์ความรู้และทักษะสำหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ และ  
3) องค์ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจพื้นฐานของแต่ละสำนัก 

ที่เก่ียวข้อง  
2.2 กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรแต่ละราย 

ทั ้งในส่วนของวิธ ีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะ Training และ Non-Training เป้าหมายในการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา แนวทางการประเมินผลการพัฒนา การวัดผลสำเร็จและการประยุกต์ใช้ในงาน  



และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบหมายงานที่สอดรับกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบัน ซึ่งต้องใช้
ความรู้และทักษะนั้นในการทำงาน 

2.3 หลักเกณฑ์การกำหนดวิธีการพัฒนาของบุคลากรแต่ละราย ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาความรู้และทักษะด้วยการปฏิบัติ โดยเน้นการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับ

ภารกิจและงานสำคัญตามความรู ้และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที ่รับผิดชอบตามภารกิจของกลุ ่มงาน  
และสอดรับกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบัน รวมถึงเพื่อให้เกิดผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรม  
การคิดแบบใหม่ การจัดระบบ การบูรณาการ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

2) การพัฒนาความรู ้และทักษะ โดยมอบหมายงาน 1 เรื ่องที ่สามารถเชื ่อมโยงกับ 
องค์ความรู้และทักษะสำหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ในเรื่องอ่ืนด้วย 

 หมายเหตุ : วิธีการพัฒนาบุคลากรเน้นการมอบหมายงานเป็นหลัก ส่วนการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ อาจมีตามความจำเป็นและเหมาะสม 

2.4 สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะเป็นการกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและเกณฑ์การวัดผลการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย 

1) แนวทางการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน 

2) กรอบแนวคิดการจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลการยกระดับการพัฒนา
บุคลากร ในเบื้องต้นจะออกแบบโดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ความมุ่งหมายสูงสุด
ของการดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สถาบันกำหนด 

ทั้งนี้ สถาบันจะกำหนดกรอบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ  
และเกณฑ์การวัดผลการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล ที่ปรึกษาของสถาบันในลำดับต่อไป 

 
 


