
467

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

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตั้วชี้วดั : 
1) ยกระดับความรู้และความสามารถองค์ความรู้
หลักของเจา้หน้าที่บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ไมต่่่ากวา่ร้อยละ 25

กิจกรรม :

1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล 1,625,000
1.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถะหลกั 1,027,000

1.1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยกุตใ์ช้ในการปฎบิัตงิาน 
(จ านวนคนที่ตอ้งการระยะที่ 1 จ านวน 139
 คน / เป้าหมายพัฒนาปี 64 ร้อยละ 25 = 
35 คน)

377,000

1.1.1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) / ศึกษาดูงานอยา่ง
เป็นระบบ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรและตัวอยา่งที่ประสบ
ผลส่าเร็จส่าหรับเจา้หน้าที่สถาบัน

1หลักสูตร/2
คร้ัง/35คน 

(ราย)
227,000 113,500 113,500

1.1.1.2 การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกบั
หน่วยงานภายนอกส่าหรับผู้บริหาร

1หลักสูตร/1
คร้ัง/1คน (ราย)

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

1.1.1.3 การฝึกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
กบัหน่วยงานภายนอกส่าหรับเจา้หน้าที่
สถาบัน

9หลักสูตร/9
คร้ัง/9คน (ราย)

50,000 25,000 25,000

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.1.4 การมอบหมายงานในการ
ประยกุต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ในการท่างาน / การมอบหมายงานโดย
การน่าเสนอผลงาน การเขา้ร่วมประชมุ 
สัมมนา การเป็นวทิยากร / การ
ปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมอืด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกบั
หน่วยงานต่างๆภายในประเทศหรือ
นานาชาติ

18 คน

งบประมาณจาก
ส่านกัต้นสังกัดและ

กลุ่มงานความ
ร่วมมือทางวชิาการ
ระหวา่งประเทศ

1.1.1.5 การศึกษา การถอดบทเรียน และ
การจดัการความรู้ด้านปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในบริบทของสถาบัน

2คร้ัง/18คน 
(ราย)

งบประมาณจาก
ส่านกัต้นสังกัด

1.1.2 การพัฒนาพ้ืนที่สงูอยา่งยั่งยนืแบบ
โครงการหลวง (จ านวนคนที่ตอ้งการระยะที่ 
1 จ านวน 87 คน / เป้าหมายพัฒนาปี 64 
ร้อยละ 25 = 22 คน)

300,000

1.1.2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) / ศึกษาดูงานอยา่ง
เป็นระบบ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรและตัวอยา่งที่ประสบ
ผลส่าเร็จในการพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนื
แบบโครงการหลวงส่าหรับเจา้หน้าที่สถาบัน

1หลักสูตร/2
คร้ัง/22คน 

(ราย)
150,000 75,000 75,000

1.1.2.2 การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนืแบบ
โครงการหลวงกบัหน่วยงานภายนอก
ส่าหรับผู้บริหาร

1หลักสูตร/1
คร้ัง/1คน (ราย)

100,000 12,000 12,000 13,000 13,000 12,000 12,000 13,000 13,000



469

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

แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.2.3 การฝึกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนื
แบบโครงการหลวงกบัหน่วยงานภายนอก
ส่าหรับเจา้หน้าที่สถาบัน

5หลักสูตร/5
คร้ัง/5คน (ราย)

50,000 25,000 25,000

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

1.1.2.4 การมอบหมายงานในการ
ประยกุต์ใชก้ารพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนื
แบบโครงการหลวงในการท่างาน / การ
มอบหมายงานโดยการน่าเสนอผลงาน การ
เขา้ร่วมประชมุ สัมมนา การเป็นวทิยากร / 
การปฏบิัติงานในโครงการความร่วมมอืด้าน
การพัฒนาพื้นที่สูงอยา่งยั่งยนืแบบโครงการ
หลวงกบัหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ
หรือนานาชาติ

11 คน

งบประมาณจาก
ส่านกัต้นสังกัดและ

กลุ่มงานความ
ร่วมมือทางวชิาการ
ระหวา่งประเทศ

1.1.2.5 การศึกษา การถอดบทเรียน และ
การจดัการความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง
อยา่งยั่งยนืแบบโครงการหลวงในบริบทของ
สถาบัน

2คร้ัง/11คน 
(ราย)

งบประมาณจาก
ส่านกัต้นสังกัด

1.1.3 การใช้เทคโนโลยดีจิทิัลเพ่ือการ
ปฏบิัตงิาน 
(จ านวนคนที่ตอ้งการระยะที่ 1 จ านวน 179
 คน / เป้าหมายพัฒนาปี 64 ร้อยละ 25 = 
45 คน)

350,000

1.1.3.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) /การศึกษาดูงานใน
หน่วยงานต่างๆ

2หลักสูตร/2
คร้ัง/45คน 

(ราย)
200,000 100,000 100,000
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.1.3.2 การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการ
ปฏบิัติงานกบัหน่วยงานภายนอกส่าหรับ
ผู้บริหาร

1หลักสูตร/1
คร้ัง/1คน (ราย)

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

1.1.3.3 การฝึกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตรที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อ
การปฏบิัติงาน กบัหน่วยงานภายนอก
ส่าหรับเจา้หน้าที่สถาบัน

12หลักสูตร/
12คร้ัง/12คน 

(ราย)
50,000 25,000 25,000

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

1.1.3.4 การมอบหมายงานและการสอนงาน
เกี่ยวกบัเทคโนโลยดิีจทิัลในการปฏบิัติงาน

23 คน

งบประมาณจาก
ส่านกัต้นสังกัด

1.2 การพัฒนาบุคลากรตามความรูแ้ละทักษะ
ส าหรับขับเคลื่อนตามกลยทุธ์

598,000

1.2.1 กลยทุธ์ที่ 1 สนับสนุนการวจิยัและ
การพัฒนางานโครงการหลวง 
(จ านวนคนที่ตอ้งการระยะที่ 1 จ านวน 103
 คน / เป้าหมายพัฒนาปี 64 ร้อยละ 25 = 
26 คน)

1.2.1.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) / ศึกษาดูงานอยา่ง
เป็นระบบ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรและตัวอยา่งที่ประสบ
ผลส่าเร็จส่าหรับเจา้หน้าที่สถาบัน

2หลักสูตร/2
คร้ัง/30คน 

(ราย)
150,000 38,000 37,500 37,000 37,500
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.2.1.2 การมอบหมายงานในการ
ประยกุต์ใชใ้นการท่างาน / การมอบหมาย
งานโดยการน่าเสนอผลงาน การเขา้ร่วม
ประชมุ สัมมนา การเป็นวทิยากร / การ
ปฏบิัติงานในโครงการความร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆภายในประเทศหรือ
นานาชาติ

13 คน

งบประมาณ
ส่านกัวจิัย 

และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

1.2.1.3 การศึกษา การถอดบทเรียน และ
การจดัการความรู้ด้านการวจิยัและการ
พัฒนางานโครงการหลวง

2คร้ัง/20คน 
(ราย)

งบประมาณ
ส่านกัวจิัย 

และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

1.2.1.4 การฝึกอบรม ศึกษาดูงานกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการวจิยัและการพัฒนางาน
โครงการหลวง

5หลักสูตร/5
คร้ัง/5คน (ราย)

57,500 15,000 15,000 27,500

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

1.2.2 กลยทุธ์ที่ 2 การขยายผลส าเร็จงาน
โครงการหลวงเพ่ือยกระดบัการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนที่สงู (จ านวนคนที่ตอ้งการ
ระยะที่ 1 จ านวน 203 คน / เป้าหมาย
พัฒนาปี 64 ร้อยละ 25 = 51 คน)

1.2.2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) / ศึกษาดูงานอยา่ง
เป็นระบบ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรและตัวอยา่งที่ประสบ
ผลส่าเร็จ

2หลักสูตร/2
คร้ัง/51คน 

(ราย)
100,000 50,000 50,000
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.2.2.2 การมอบหมายงานในการ
ประยกุต์ใชใ้นการท่างาน / การมอบหมาย
งานโดยการน่าเสนอผลงาน การเขา้ร่วม
ประชมุ สัมมนา การเป็นวทิยากร / การ
ปฏบิัติงานในโครงการความร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆภายในประเทศหรือ
นานาชาติ

25 คน

งบประมาณส่านกั
พฒันา

1.2.2.3 การศึกษา การถอดบทเรียน และ
การจดัการความรู้การขยายผลส่าเร็จงาน
โครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชมุชนบนพื้นที่สูง

2คร้ัง/20คน 
(ราย)

งบประมาณส่านกั
พฒันา

1.2.2.4 การฝึกอบรม ศึกษาดูงานกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการขยายผลส่าเร็จงานโครงการ
หลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชมุชนบน
พื้นที่สูง

5หลักสูตร/5
คร้ัง/5คน (ราย)

79,000 17,500 25,500 18,500 17,500

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

1.2.3 กลยทุธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหาร
องค์กร (จ านวนคนที่ตอ้งการระยะที่ 1 
จ านวน 77 คน / เป้าหมายพัฒนาปี 64 
ร้อยละ 25 = 20 คน)

1.2.3.1 การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
(In-house Training) / ศึกษาดูงานอยา่ง
เป็นระบบ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรและตัวอยา่งที่ประสบ
ผลส่าเร็จ

2หลักสูตร/2
คร้ัง/40คน 

(ราย)
150,000 37,000 37,000 38,500 37,500
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

1.2.3.2 การมอบหมายงานในการ
ประยกุต์ใชใ้นการท่างาน / การมอบหมาย
งานโดยการน่าเสนอผลงาน การเขา้ร่วม
ประชมุ สัมมนา การเป็นวทิยากร / การ
ปฏบิัติงานในโครงการความร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆภายในประเทศหรือ
นานาชาติ

20 คน

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ
และส่านกั

ยุทธศาสตร์และแผน

1.2.3.3 การศึกษา การถอดบทเรียน และ
การจดัการความรู้การพัฒนาและบริหาร
องค์กร

2คร้ัง/20คน 
(ราย)

8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ
และส่านกั

ยุทธศาสตร์และแผน

1.2.3.4 การฝึกอบรม ศึกษาดูงานกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร

5หลักสูตร/5
คร้ัง/5คน (ราย)

53,500 18,500 17,500 17,500

งบประมาณส่านกั
อ่านวยการ

และงบประมาณ
จากส่านกัต้นสังกัด

2 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารงานบุคคล 1,000,000

2.1 การจดัท่าผังทดแทน talent managment
2คร้ัง/40คน 

(ราย)
50,000 25,000 25,000

2.2 การประสานงาน ก่ากบัติดตามงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เชน่ การจดัท่า IDP การ
ประเมนิผลการพัฒนาบุคลากร งานสวสัดิการ 
การสรรหาเชงิรุก ฯลฯ

4คร้ัง/20คน 
(ราย)

60,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

2.3 การสัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง/350คน 
(ราย)

500,000 500,000

2.4 การจดัท่าส่ือองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือมลัติมิ
เดีย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI On-line Learning 
System. : HRDI-OLS)

3หลักสูตร 190,000 60,000 60,000 70,000
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แผนการปฎิบัตกิารประจ าปี 2564

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

กลยทุธก์ารบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาบุคลากร

โครงการ/งาน/กิจกรรม
เป้าหมาย/
หน่วยนับ

งบประมาณ 
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

2.5 การสัมมนาสรุปผลการด่าเนินงานของส่านัก
อ่านวยการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1คร้ัง/40คน 
(ราย)

200,000 200,000

รวมงบประมาณ 2,625,000 15,000 128,500 225,500 293,000 249,000 229,500 253,500 230,000 78,000 189,000 234,000 500,000


