
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ไตรมาส 2 
--------------------------------- 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส.ได้รับงบประมาณปกติและงบประมาณสะสมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 3,812,500 บาท ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร จากงบประมาณปกติจ านวน 1,312,500 บาท ประกอบด้วย  
2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล และ 2) การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารงานบุคคล แผนการด าเนินงานทั้งสิ้น 39 หลักสูตร/ 39 ครั้ง/ 668 คน มีผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 
21 หลักสูตร/ 27 ครั้ง/ 449 คน ใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน  846,032.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.45  
ของงบประมาณทั้งหมด ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล 
1.1.1 การพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้หลัก 

(1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน สวพส. ได้มีการทดสอบ Pre-test 
เพ่ือประเมินช่องว่างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวพส. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รวมทั้งได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร “ผู้น าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital CEO)” รุ่นที่ 4,  หลักสูตร “ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์” รุ่นที่ 3 และหลักสูตร Appsheet Course 
Content Online เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชั่นส าหรับองค์กรที่ต้องการ Digital Transformation  

1.1.2 การพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ 
(1) กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง สวพส. ได้ส่ง

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร Digital Marketing และการสร้าง Content  
ให้น่าสนใจ และหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 8 

(2) กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลส าเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง สวพส. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดด้วย 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 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom cloud meeting ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานเกี่ยวกับงานพัสดุของสวพส. รวมทั้ง 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 23, หลักสูตร การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(ระดับกลาง) : Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) Intermediate, 
หลักสูตร SDG Action Manager รุ่นที่ 3,  หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับงานบริหารงาน
บุคคล (PDPA for HR) รุ่นที่ 11,  หลักสูตร ข้อควรรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ตามหนังสือ ว845 ว693 การจัดท าเอกสารการซื้อและจ้างแต่ละวิธีและการจ าหน่ายพัสดุ และหลักสูตร กลยุทธ์
การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID 19)  
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1.2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
1.2.1 จัดประชุมหารือก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

ของบุคลากรรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.2.2 จัดประชุมหารือกรอบเกณฑ์ประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สวพส. 

 

2. โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง  
จากงบประมาณสะสม จ านวน 2,500,000 บาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างนักพัฒนาพ้ืนที่สูง รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนงานของสถาบันตามแผนการวิจัย  
และพัฒนาพ้ืนที่ สู งระยะ 8 ปี  (พ.ศ .2563 -2570) และ 2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และสร้างจิตส านึกท่ีดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
แผนการด าเนินงานทั้งสิ้น 33 หลักสูตร/ 45 ครั้ง/ 100 คน มีผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 8 หลักสูตร/  
12 ครั้ง/ 20 คน ใช้จ่ายเงินรวมผูกพัน  424,303 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของงบประมาณทั้งหมด 
ดังนี้ 

2.1 การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. ตามความรู้และทักษะส าหรับ
ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ สวพส. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร กลยุทธ์
ปรับทิศทางองค์กรสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Hybrid Learning), หลักสูตร การบังคับคดีส าหรับ 
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 4, หลักสูตร Design Thinking เพ่ือกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning), 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 4, หลักสูตร Data Governance 
Framework Workshop in Practice, หลักสูตร การส ารวจและท าแผนที่ด้วย UAV, หลักสูตร ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ระดับสูง (The Grid Public  2022) และหลักสูตร การจ้างก่อสร้าง การท าสัญญา การบริหาร
สัญญา และการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้กฎกระทรวงฯ และตามหนังสือ ว845 ว693 

สวพส. อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) หลักสูตร นักพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการ
ห ล ว ง :The Sustainable Highland Development Using the Royal Project Model Program for 
Development Officers โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้บุคลากรของ สวพส. บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเกษตรกรผู้น า เข้าใจบทบาท วิธีการท างานของมูลนิธิโครงการหลวง 
และสวพส. ในการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  อีกทั้งได้รับทราบแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้องและ 
เป็นแนวทางเดียวกันที่สามารถน าเอาไปปรับใช้ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงตามบทบาท 
หน้าที่หลักของตน ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักพัฒนาพ้ืนที่สูง  

2.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร และสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สวพส. อยู่ระหว่างการจ าท า (ร่าง) แผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565- 2569) เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทาง
ในการเสริมสร้างให้บุคลากรของ สวพส. มีพฤติกรรมตามแนวทางของวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของ สวพส.  
ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ สวพส. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้ง 
เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมการท างานและแนวคิด ทัศนคติที่ดี และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. การเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นสูง (องค์การมหาชน) 

คณะกรรมการสถาบันได้เห็นชอบงบประมาณสะสม จ านวน 1,940,000 บาท เพ่ือให้สวพส.
ด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดหาชุดตรวจ 
การติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit :ATK) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เช่น เจลแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ชุด PPE น้ ายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งสวพส.ได้ด าเนินการแล้ว 
1,122,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 ของงบประมาณทั้งหมดรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การจัดหาชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen test kit :ATK) จ านวน 5 ครั้ ง  
รวม 12,875 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,602.30 บาท 

3.2 การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้แก่ ชุด PPE  
ถุงมือยางทางการแพทย์ หน้ากาก N95  face shield เครื่องพ่นยาระบบไฟฟ้า และน้ ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จ านวน  
3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 52,676.70 บาท 

 

นอกจากนี้สวพส.ได้ด าเนินงานตามข้อสั่งการ และผลงานส าคัญเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับ
แผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรายบุคคล  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.1 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเจ้าหน้าที่
สวพส. จ านวน 201 คน โดยพิจารณาจากผลการประเมินองค์ความรู้และทักษะ และช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร
สวพส.ที่แต่ละคนควรมี ประกอบด้วย  

(1) องค์ความรู้หลักของสถาบัน  
(2) องค์ความรู้และทักษะส าหรับขับเคลื่อนตามกลยุทธ์  
โดยมกีารก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการมอบหมายงานและสอนงานเป็นหลัก มีจุดเน้น

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจ 
และงานส าคัญตามความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบัน 

1.2 แผนพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพส. ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสวพส. 
จ านวน 201 ราย และมีเป้าหมายที่จะประเมินผลร้อยละ 50 หรือจ านวน 102 คน ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ทั้งนี้ ร้อยละ 60 จากจ านวนบุคลากร 102 คน จะต้องยกระดับความรู้และทักษะได้ 1 ระดับ ตามที่คณะกรรมการ
สถาบันได้ให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดของผู้อ านวยการสถาบัน โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ และความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องใช้ 
ในการปฏิบัติงาน โดยการทบทวน workflow ของงาน แบ่งเป็นงานเชิงกลยุทธ์ และงานประจ า รวมทั้งได้วิเคราะห์ 
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ Data, Hardware, Software, Application ฯลฯ ที่เหมาะสมเพ่ือจะน ามาวิเคราะห์ส าหรับ
การปรับปรุงคุณภาพงานตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก 

2) การประเมินช่องว่างความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวพส.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่สวพส.สอบผ่านตามเกณฑ์ผ่านที่ก าหนดไว้ คือ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จ านวน 
25 คน และเจ้าหน้าที่ที่มีคะแนนต่ ากว่า 80 คะแนน จ านวน 175 คน ต้องได้รับการพัฒนาตามที่ส านักบริการ



๔ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)  ก าหนดหลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ต่อไป (ค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมด 67.02 
คะแนน) 

2. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
2.1 ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ิมผลผลิตและการตลาดระดับ 6 ส านักวิจัย 
2.2 ต าแหน่งระดับ 3-5 จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่  

1) ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 5 ส านักพัฒนา 
2) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
3) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 4 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 


