ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 2
--------------------------------ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส.ได้รับงบประมาณปกติและงบประมาณสะสมเพื่อดาเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 3,812,500 บาท ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากร จากงบประมาณปกติจานวน 1,312,500 บาท ประกอบด้วย
2 กิจ กรรมหลั ก ได้แก่ 1) การพั ฒ นาและเสริมสร้ างทรั พยากรบุคคล และ 2) การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพ
การบริหารงานบุคคล แผนการดาเนินงานทั้งสิ้น 39 หลักสูตร/ 39 ครั้ง/ 668 คน มีผลการดาเนินงานทั้งสิ้น
21 หลั กสู ตร/ 27 ครั้ ง/ 449 คน ใช้ จ่ ายเงิ นรวมผู กพั น 846,032.40 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.45
ของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้
1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้หลัก
(1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน สวพส. ได้มีการทดสอบ Pre-test
เพื่อประเมินช่องว่างความรู้และทักษะด้ านดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมทั้งได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร “ผู้นาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital CEO)” รุ่นที่ 4, หลักสูตร “ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์” รุ่นที่ 3 และหลักสูตร Appsheet Course
Content Online เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชั่นสาหรับองค์กรที่ต้องการ Digital Transformation
1.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์
(1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง สวพส. ได้ส่ง
บุ คลากรเข้ าร่ วมฝึ กอบรมกั บหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่ หลั กสู ตร Digital Marketing และการสร้ าง Content
ให้น่าสนใจ และหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 8
(2) กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสาเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง สวพส. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดด้วย Digital
Marketing หลักสูตร เจาะลึกเครื่องมือ Digital Marketing (Facebook Lazada และ Shopee) และส่งบุคลากร
เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร เสริมสร้างความพร้อมนักบริหาร ระดับต้น (MANAGEMENT
PREPARATION PROGRAM: M-PREP) รุ่นที่ 3
(3) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร สวพส. ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรในยุค Digital Economy การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom cloud meeting ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานเกี่ยวกับงานพัสดุของสวพส. รวมทั้ง
ส่งบุคลากรเข้าร่ วมฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ บาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 23, หลักสูตร การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(ระดั บ กลาง) : Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) Intermediate,
หลักสูตร SDG Action Manager รุ่นที่ 3, หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับงานบริหารงาน
บุคคล (PDPA for HR) รุ่นที่ 11, หลักสูตร ข้อควรรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ตามหนังสือ ว845 ว693 การจัดทาเอกสารการซื้อและจ้างแต่ละวิธีและการจาหน่ายพัสดุ และหลักสูตร กลยุทธ์
การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID 19)
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1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
1.2.1 จั ดประชุ มหารื อก าหนดแนวทางพั ฒนาบุ คลากรและพั ฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล
ของบุคลากรรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.2.2 จัดประชุมหารือกรอบเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สวพส.
2. โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง
จากงบประมาณสะสม จ านวน 2,500,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การยกระดับ
ขีดความสามารถของบุ คลากร สวพส. และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นาชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานของสถาบันตามแผนการวิจัย
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563 -2570) และ 2) การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรร มองค์ ก ร
สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และสร้างจิตสานึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
แผนการด าเนิ น งานทั้ ง สิ้ น 33 หลั ก สู ต ร/ 45 ครั้ ง / 100 คน มี ผ ลการด าเนิ น งานทั้ ง สิ้ น 8 หลั ก สู ต ร/
12 ครั้ง/ 20 คน ใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน 424,303 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของงบประมาณทั้งหมด
ดังนี้
2.1 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. ตามความรู้และทักษะสาหรับ
ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ สวพส. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร กลยุทธ์
ปรั บ ทิ ศ ทางองค์ ก รสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Hybrid Learning), หลั ก สู ต ร การบั ง คั บ คดี ส าหรั บ
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4, หลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning),
หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 4, หลักสูตร Data Governance
Framework Workshop in Practice, หลั ก สู ต ร การส ารวจและท าแผนที่ ด้ ว ย UAV, หลั ก สู ต ร ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ระดับสูง (The Grid Public 2022) และหลักสูตร การจ้างก่อสร้าง การทาสัญญา การบริหาร
สัญญา และการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้กฎกระทรวงฯ และตามหนังสือ ว845 ว693
สวพส. อยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) หลักสูตร นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการ
ห ล ว ง :The Sustainable Highland Development Using the Royal Project Model Program for
Development Officers โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้บุคลากรของ สวพส. บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ นาชุมชนบนพื้นที่สู ง และเกษตรกรผู้ นา เข้าใจบทบาท วิธีการทางานของมูลนิธิโครงการหลวง
และสวพส. ในการพั ฒนาพื้ นที่ สู งอย่ างยั่ งยื นในทุ กมิ ติ อี กทั้ งได้ รั บทราบแนวคิ ดและวิ ธี การที่ ถู กต้ องและ
เป็ นแนวทางเดี ยวกั นที่ สามารถน าเอาไปปรั บใช้ ในการด าเนิ นงานเพื่ อพั ฒนาชุ มชนบนพื้ นที่ สู ง ตามบทบาท
หน้าที่หลักของตน ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักพัฒนาพื้นที่สูง
2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และสร้าง
จิตสานึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สวพส. อยู่ระหว่างการจาทา (ร่าง) แผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565- 2569) เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทาง
ในการเสริมสร้างให้บุคลากรของ สวพส. มีพฤติกรรมตามแนวทางของวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของ สวพส.
ให้ สามารถขั บเคลื่ อนนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ต่ างๆ ของ สวพส. ให้ บรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้ รวมทั้ ง
เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมการทางานและแนวคิด ทัศนคติที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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3. การเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นสูง (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบงบประมาณสะสม จานวน 1,940,000 บาท เพื่อให้สวพส.
ดาเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดหาชุดตรวจ
การติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit :ATK) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เช่น เจลแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ชุด PPE น้ายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งสวพส.ได้ดาเนินการแล้ว
1,122,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 ของงบประมาณทั้งหมดรายละเอียด ดังนี้
3.1 การจั ด หาชุ ด ตรวจการติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 (Antigen test kit :ATK) จ านวน 5 ครั้ ง
รวม 12,875 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,602.30 บาท
3.2 การจั ดหาอุปกรณ์ ป้ องกั นการระบาดโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ได้ แก่ ชุด PPE
ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากาก N95 face shield เครื่องพ่นยาระบบไฟฟ้า และน้ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จานวน
3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 52,676.70 บาท
นอกจากนี้สวพส.ได้ดาเนินงานตามข้อสั่งการ และผลงานสาคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับ
แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรายบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 แผนพั ฒนาบุ คลากรรายบุ คคลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้ จั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่
สวพส. จานวน 201 คน โดยพิจารณาจากผลการประเมินองค์ความรู้และทักษะ และช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร
สวพส.ที่แต่ละคนควรมี ประกอบด้วย
(1) องค์ความรู้หลักของสถาบัน
(2) องค์ความรู้และทักษะสาหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ์
โดยมีการกาหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการมอบหมายงานและสอนงานเป็นหลัก มีจุดเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจ
และงานสาคัญตามความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบัน
1.2 แผนพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสถาบั น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้กาหนดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุ คลากรสวพส.
จานวน 201 ราย และมีเป้าหมายที่จะประเมินผลร้อยละ 50 หรือจานวน 102 คน ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
ทั้งนี้ ร้อยละ 60 จากจานวนบุคลากร 102 คน จะต้องยกระดับความรู้และทักษะได้ 1 ระดับ ตามที่คณะกรรมการ
สถาบันได้ให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดของผู้อานวยการสถาบัน โดยมีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
1) ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ และความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยการทบทวน workflow ของงาน แบ่งเป็นงานเชิงกลยุทธ์ และงานประจา รวมทั้งได้วิเคราะห์
ถึงความจาเป็นที่จะต้องใช้ Data, Hardware, Software, Application ฯลฯ ที่เหมาะสมเพื่อจะนามาวิเคราะห์สาหรับ
การปรับปรุงคุณภาพงานตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงานของแต่ละสานัก
2) การประเมิ นช่ องว่ างความรู้ และทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรสวพส.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่สวพส.สอบผ่านตามเกณฑ์ผ่านที่กาหนดไว้ คือ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จานวน
25 คน และเจ้าหน้าที่ที่มีคะแนนต่ากว่า 80 คะแนน จานวน 175 คน ต้องได้รับการพัฒนาตามที่สานักบริการ

๔

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) กาหนดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อไป (ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมด 67.02
คะแนน)
2. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
2.1 ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเพิ่มผลผลิตและการตลาดระดับ 6 สานักวิจัย
2.2 ตาแหน่งระดับ 3-5 จานวน 3 ตาแหน่ง ได้แก่
1) ตาแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 5 สานักพัฒนา
2) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 สานักยุทธศาสตร์และแผน
3) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

