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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
 

 
คำนำ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่ส ูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจในการสนับสนุนงาน 

โครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางช่วยเหลือราษฎรบนพื้นที่ส ูงให้มีที่อยู ่เป็นหลักฐานมั่ นคง ลดการ 
ทำลายป่า ลดการปลูกฝิ่น ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าต้นน้ำและจัดการใช้ที่ดินให้เหมาะสม โดยส่งเสริมอาชีพ  
ทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สูง ซึ่งลดการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
โดยรวมต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ เพื่อความสมดุลของชุมชน
บนพื้นที่สูงทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีสว่นร่วม
ของผู้รับผลประโยชน์ การมีเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ และองค์กรต่างประเทศ ตลอดจน
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงานของสถาบัน 
คือ ชุมชนบนพื้นที ่ส ูงมีความอยู ่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 ฉบับนี ้ มีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หลักการดำเนินงาน ตลอดจนเนื ้อหา บทสรุป ที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณานำไปพัฒนาองค์กร  
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเกิดความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิผล เอื ้อต่อการมีบุคลากร 
สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ ผูกพัน และทำงานอย่างเป็นมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัย ด้วยหวังว่าการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในสถาบันจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูง 
มีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสถาบันต่อไป 
 

กลุ่มงานบริหารทรพัยากรมนุษย ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
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สารบัญ 
           หน้า 

 1. ความเป็นมาและบทบาทหน้าท่ี        1 
 2. ปรัชญาองค์กร          1 

3. วิสัยทัศน์ (Vision)          1 
 4. พันธกิจ (Mission)          1 
 5. เป้าหมาย            2 
 6. ค่านิยมองค์กร           2 
 7. โครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีสถาบัน     3 
 8. การบริหารผลการปฏิบัติงาน        7 
 9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร      8 
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ความเป็นมาและบทบาทหน้าท่ี 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย 
ที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างยั่งยืน โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นกระบวนการและกลไกในการเสริมสรา้ง
งานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ การเสริมสร้างและการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การเก็บรักษา
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู ้จากโครงการหลวง และการผสมผสาน  
กับภูมิปัญญาท้องถิ ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที ่ส ูง ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2)  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงค์ให้สามารถบรหิารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549  
ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา และเมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” และต่อมาสำนักราชเลขาธิการแจ้งช่ือภาษาอังกฤษว่า 
"Royal Park Rajapruek" ต่อมาเมื ่อวันที ่ 25 เมษายน 2559 ได้มีการเปลี ่ยนแปลงชื ่อ “โครงการขยายผล
โครงการหลวง” เป็น “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (Highland Development Project Using 
Royal Project System)” 
 
ปรัชญาองคกร 

“สบืสาน รักษาตอยอด โครงการหลวงสืบไป” 
 

วิสัยทัศน์ 
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัวในการสร้างความอยู ่ด ีมีสุ ข 
ของประชาชนบนพื้นที ่สูง ด้วยการรักษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง  
ในการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และต่อยอด การขยายผลสำเร็จของโครงการ
หลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่น โดย 

1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่เพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างเครือข่าย  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
Highland Research and Development Institute (Public Organization) 

1 
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ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที ่สูงทั ้งในและต่างประเทศ เ พื ่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย  
พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง 

2) การขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง  
ที ่อยู ่ห ่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื ่อให ้ชุมชนมีความอยู ่ด ีม ีส ุข มีความเข้มแข็ง  
และมีความยั ่งยืนของสิ ่งแวดล้อมบนพื้นที ่ส ูง เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู ้ด้านการพัฒนาพื้นที ่สูง  
แบบโครงการหลวง สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ 
ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ ส ูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม  
และการให้บริการสังคม 

4) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอล  
เพื่อรองรับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเป็นเครือข่ายของสังคมการเรียนรู้  
บนพื้นที่สูง ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าหมาย 

การดำเนินงานของสถาบันมุ ่ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้วยการวิจัยเพื ่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สงู ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 
และดำเนินงานขยายผลโครงการหลวงไปพัฒนาพื้นที ่ส ูงต่าง  ๆ ให้ชุมชนอยู ่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั ่งยืน  
โดยใช้องค์ความรู ้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง  ซึ ่งยึดการพัฒนาแบบองค์รวม  
บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคน 
และชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมมา 
ภิบาล ดังนั้นเป้าหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ  

1) การเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู ้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง  
ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง 
และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2) ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที ่ส ูงอย่างยั ่งยืน มีความอยู ่ดีมีสุข มีรายได้ 
ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถ่ิน รวมทั้งสามารถอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไดอ้ย่างยั่งยืน 

3) สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสงูในการพฒันางานและรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
 
ค่านิยมองค์กร 

H : Heart (มุ ่งผลสัมฤทธิ์) การเรียนรู ้ระดับองค์กรและความคล่องตัว มุ ่งเน้นความสำเร็จ  
และการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ 

R : Responsibility (มีความรับผิดชอบ) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า และรับผิดชอบต่อสังคม 
D : Drive to Excellence (ม ุ ่งมอบความเป ็นเล ิศ ) ม ุมมองในเช ิงระบบ การนำองค์กร 

อย่างมีวิสัยทัศน์และการจัดการเพื่อนวัตกรรม 
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I : Integrity (ชูเชิดคุณธรรม) ให้ความสำคัญต่อบุคลากร การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มีจริยธรรม
และความโปร่งใส 

 
โครงสร้างองค์กร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที ่ส ูง (องค์การมหาชน) กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา  
และการแบ่งส่วนงานของสถาบัน โดยมีขอบเขตหน้าที ่และความรับผิดชอบของส่วนงานและตำแหน่งงาน 
อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

กรอบอัตรากำลัง 214 อัตรา 
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กรอบอัตรากำลังเจา้หนา้ท่ีสถาบัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 214 อัตรา  

ในปี พ.ศ.2563 สถาบันมีจำนวนอัตราเจ้าหน้าที่ที่บรรจุแล้ว จำนวน 203 คน ดังนี ้
 

สังกัด ผอ.สถาบัน ที่ปรกึษา 
เจ้าหน้าที ่

โครงสร้าง บรรจุแล้ว ว่าง 
บริหาร 1 3 - - 0 

รองผู้อำนวยการสถาบัน - - 2 1 1 
ที่ปรึกษา - - 1 - 1 

ผู้เชี่ยวชาญ - - 1 - 1 
สำนักวิจัย - - 27 26 1 

สำนักพัฒนา - - 55 53 2 
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์ - - 44 42 2 

สำนักยุทธศาสตร์และแผน - - 32 30 2 
สำนักอำนวยการ - - 49 48 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - 3 3 - 
รวม 1 3 214 203 11 
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เปรียบเทียบอัตรากำลังของเจ้าหนา้ท่ีสถาบัน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2563 

เมื่อพิจารณาอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สถาบัน ในปี พ.ศ.2563 ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
จำนวน 203 คน พบว่ามีเพศชาย จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเพศหญิง จำนวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65  

 

 
 

 
 
 

บริหาร ส านักวิจัย ส านักพัฒนา
ส านัก

ยุทธศาสตร์และ
แผน

ส านัก
อ านวยการ

อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

เจ้าหน้าที่สถาบัน กรอบ 4 27 55 32 49 44 3

เจ้าหน้าที่สถาบัน บรรจุ 1 26 53 30 48 42 3

เจ้าหน้าที่สถาบัน อัตราว่าง 3 1 2 2 1 2 -

 -
 10
 20
 30
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 60

กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีสถาบัน

ชาย
35%

หญิง
65%

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีจ าแนกตามเพศ

ชาย หญิง
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ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าท่ีสถาบัน จำแนกตามระดบัวุฒิการศึกษา 
 

ท่ี วุฒิการศึกษา จำนวนเจ้าหนา้ท่ี (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 10 5 
2. ปริญญาตรี 90 44 
3. ปริญญาโท 90 44 
4. ปริญญาเอก 13 7 

รวม 203 100 
 

 
 
อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าท่ีสถาบัน 

อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 
2563 รายละเอียดดังนี้ 

1. ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพื่อทดแทนอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา  
 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับ จำนวน 
(อัตรา) 

1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 1 
2 เจ้าหน้าที่บุคคล 4 1 
3 เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 3 1 
4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 1 

รวม 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าป.ตรี 5%

ป.ตรี
44%

ป.โท
44%

ป.เอก 7%
จ าแนกเจ้าหน้าท่ีตามวุฒิการศึกษา
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2. ตำแหน่งที่ลาออก จำนวน 7 อัตรา 
 

ท่ี ตำแหน่ง ระดับ จำนวน 
(อัตรา) 

1 คนงานสนาม 2 1 
2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 1 
3 เจ้าหน้าที่พสัด ุ 3 1 
4 เจ้าหน้าที่บุคคล 5 1 
5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 1 
6 นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 1 
7 นักวิจัย 3 1 

รวม 8 
 

ปีงบประมาณ การรับเขา้ใหม ่ การออกจากงาน เกษียณ ลาออก ปลดออก เสียชีวิต 
2559 9 3 0 2 1 0 
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 

 

 
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

สถาบันได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเจ้าหน้าที่  
โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 201 คน 
ดังนี้ 

1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบรหิาร ได้แก่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันหรอืเทียบเท่า จำนวน 2 คน 
และผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน 
  1.2 เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 195 คน 

0

5
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15
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อัตราก าลังเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าท่ีสถาบัน

การรับเข้าใหม่ การออกจากงาน เกษียณ

ลาออก ปลดออก เสียชีวิต
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2. สรุปผลการประเมินได้ ดังนี ้
 

 

ที ่ เจ้าหน้าที ่ จำนวน ดีเย่ียม ดีมาก ด ี พอใช ้ ต้องปรับปรุง 
1 รองผู้อำนวยการสถาบันหรือเทยีบเท่า 2 1 1 - - - 
2 ผู้อำนวยการสำนักหรือเทยีบเทา่ 4 1 3 - - - 
3 เจ้าหน้าที่ทั่วไป 195 26 139 30 - - 

รวม 201 28 143 30 - - 
 

/ 
 

3. หากเปรียบเทียบผลการประเมินเจ้าหน้าที่ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
จำนวนเจ้าหนา้ท่ีท่ีได้รับ

การประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

2561 199 26 128 41 3 1 
2562 202 28 137 36 1 - 
2563 201 28 143 30 - - 

 
การบริหารทรัพยากรมนษุย์และพัฒนาบุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่ งานพัฒนา
บุคลากร และการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบคุคล แผนการดำเนินงานทั้งสิน้ 46 หลักสูตร/ 
58 ครั้ง/ 1 ระบบ/ 1 แผนงาน/ 1,258 คน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,847,700 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมืน่
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่ งานพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ผลการดำเนินงานแล้วทั้งสิ้น 45 หลักสูตร/ 82 ครั้ง/ 1,921 คน ใช้จ่ายเงิน
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีส่ถาบัน ประจ าปี พ.ศ. 2563

ต้องปรับปรุง      พอใช้           ดี              ดีมาก ดีเยี่ยม
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รวมผูกพัน 2,790,122.07 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นรอ้ยละ 
97.98 ของงบประมาณทั้งหมด 

 

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมแผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน  

ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

งบประมาณ หลักสูตร/คร้ัง/
คน 

การใช้จ่ายเงิน 
(ใช้จ่ายจริง+ผกูพัน)  

1. งานพัฒนาบุคลากร 41 
หลักสูตร/  
43 ครั้ง/
528 คน 

1,296,990.00 41 
หลักสูตร/  
42 ครั้ง/ 

1,080 คน 

1,046,465.87   

   1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร และคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำงาน 

1 หลักสูตร/ 
1 ครั้ง/  
40 คน 

10,390.00 1 หลักสูตร/ 
1 ครั้ง/  
50คน 

10,100.00  สถาบันมีแผนความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตและมาตรการหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

  1.2 โครงการเรียนรู้หลักการทำงาน
แบบโครงการหลวงและการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง “การ
วางแผนและบริหารโครงการ กรณี: 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง”  

1 หลักสูตร/ 
2 ครั้ง/  
60 คน 

20,660.00 1 หลักสูตร/ 
2 ครั้ง/  
68 คน 

20,650.00  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจ
ประเด็นสำคัญของแผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง และการวางแผน
และบริหารโครงการ ตลอดจน
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

 1.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  1 หลักสูตร/ 
2 ครั้ง/  
80 คน 

72,050.00 1 หลักสูตร/ 
2 ครั้ง/  
87 คน 

70,822.20  บุคลากรใหม่ของสถาบันเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่สูง เข้าใจหลักการ
ทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง 
และหลักการดำเนินงานพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  
แนวทางการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสำนัก และการทำงาน
แบบบูรณาการ 

 1.4 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 8 หลักสูตร/ 
8 ครั้ง/  
8 คน 

517,000.00  8 หลักสูตร/ 
8 ครั้ง/  
8 คน 

507,783.00  ผู้บริหารของสถาบันได้ความรู้ 
และแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

   1.5 หลักสูตรพัฒนานักวิจัย 
นักพัฒนาและบุคลากรผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เช่น หลักสูตรเทคนิคการตัดต่อคลิป
วิดีโอ หลักสูตรการสร้างสื่อ 
Infographic หลักสูตรการบริหารพัสดุ 
(ครุภัณฑ์) ฯลฯ 

11 
หลักสูตร/ 
11 ครั้ง/ 
350 คน 

295,500.00 14 
หลักสูตร/ 
15 ครั้ง/  
900 คน 

295,374.18  ผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม ได้รับ
ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน  

ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

งบประมาณ หลักสูตร/คร้ัง/
คน 

การใช้จ่ายเงิน 
(ใช้จ่ายจริง+ผกูพัน)  

   1.6 หลักสูตรพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะตำแหน่งเพื่อสนับสนุน 
การทำงาน โดยการอบรม/ สัมมนา/ 
ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

20 
หลักสูตร/ 
20 ครั้ง/ 
40 คน 

381,390.00 20 
หลักสูตร/ 
20 ครั้ง/ 
 72 คน 

380,999.69  เจ้าหน้าที่สถาบันมีความรู้ 
และได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะ ตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้
ในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

1 ระบบ/  
1 แผน/ 

3 หลักสูตร/ 
10 ครั้ง/ 
545 คน 

1,550,710.00 16 ครั้ง/ 
240 คน 

1,498,847.00   

  2.1 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน
สำนักอำนวยการ 

1 ครั้ง/ 45 
คน 

102,910.00 1 ครั้ง/ 50 
คน 

101,620.00 
 

สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรคเพื่อพัฒนางาน 
ของสำนักอำนวยการต่อไป 

  2.2 สัมมนาติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

1 ครั้ง/ 
350 คน 

566,500.00 1 ครั้ง/ 
380 คน 

563,650.00 
 

เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
ของสถาบัน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผลงานโดดเด่น 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในปีงบประมาณ
ต่อไป 

  2.3 โครงการจัดทำผังทดแทน 
และแผนการพัฒนาบุคลากร 

1 แผน 
3 ครั้ง 

/ 40 คน 

39,800.00 1 แผน/ 
12 ครั้ง 
/ 40 คน 

22,724.00 
 

มีการจัดทำผังทดแทนตำแหน่ง
งานที่สำคัญและแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรที่จะขึ้นสู่ตำแหน่ง
ที่สำคัญ 

   2.4 กำกับประสานงานโครงการ
พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบ
จัดการทรัพยากรบุคคล 

5 ครั้ง 90,000.00 12 ครั้ง/ 
96 คน 

89,414.00 
 

 มีการพัฒนาระบบสวัสดิการ 
และคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สถาบัน 

   2.5 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์ (HRDI On-Line 
Learning System. : HRDI-OLS) 

1 ระบบ/ 
3 หลักสูตร/ 

60 คน 

190,000.00  190,000.00 
 

บุคลากรของสถาบันและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับสถาบันสามารถเข้ามา
ศึกษาหาความรู้ในลักษณะการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที่
และทุกเวลา 

   2.6 การสรรหาเชิงรุกและรับ
นักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสถาบัน 

1 ครั้ง - 1 ครั้ง - 
 

สถาบันมีนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ให้ความสนใจที่จะมาช่วย
ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น งานด้าน IT/ GIS 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน  

ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน เป้าหมาย/ 
หน่วยนับ 

งบประมาณ หลักสูตร/คร้ัง/
คน 

การใช้จ่ายเงิน 
(ใช้จ่ายจริง+ผกูพัน)  

   2.7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ 
และสุขอนามัยเพื่อเพื่อป้องกัน 
และควบคุมโรคโคโรนา 2019 
(COVID-19)   

2 ครั้ง 
/ 70 คน 

530,000.00 2 ครั้ง 
/ 70 คน 

529,889.00 
 

บุคลากรสถาบันและเกษตรกร 
ของสถาบันเกิดความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
มีการป้องกันการติดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถลด
ปริมาณการติดต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค 
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จะซ่ึงจะช่วยลดวิกฤตความ
เสียหายด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ต่อประเทศได้ต่อไป  

   2.8 โครงการทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ จัดทำ(ร่าง)  
แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

3 ครั้ง/  
90 คน 

31,500.00 5 ครั้ง/  
100 คน  

28,740.00 
 

สถาบันได้ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ ที่ต้องใช้ 
ในการขับเคลื่อนงานตามแผนวิจัย
และพัฒนา ระยะ 8 ปี  
(พ.ศ.2563 - 2570) อีกทั้งได้
รูปแบบและวิธีการการวัดระดับ
องค์ความรู้ 

รวม 46 
หลักสูตร/ 
58 ครั้ง/  
1 ระบบ/  

1 แผนงาน/ 
1,258 คน 

2,847,700.00 45 
หลักสูตร/ 
82 ครั้ง/ 

1,921 คน 

2,790,122.07  

 
ตารางแสดงผลการดำเนินกิจกรรม เปา้หมาย และตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 

 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

1. งานบริหารงานบุคคล 
  1.1 การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง จัดทำ สัญญา
จ้างเจ้าหน้าที่ 

2 ครั้ง  2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ระดับ 3 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 
ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ระดับ 3 สำนักอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 

  1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   - การประเมินผลช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 ครั้ง  3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 

ระดับ 3 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 2 
เม.ย. 2563 
ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 4 สำนัก
อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 
ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ระดับ 
3 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 5 ครั้ง  6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน มี.ค. 63 จำนวน 2 คน 
ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย.  จำนวน 17 คน 
ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 63 จำนวน 3 คน 
ครั้งที่ 4 เดือน ก.ค.63 จำนวน 2 คน 
ครั้งที่ 5 เดือน ส.ค.63 จำนวน 3 คน 
ครั้งที่ 6 เดือน ก.ย.62 จำนวน 3 คน 

   - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

1 ครั้ง  1 ครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพ่ือเล่ือนขั้น
เงินเดือน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 

  1.3 การจัดทำตัวชี้วดัรายบุคคลและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวชีว้ัด 

1 ครั้ง  1 ครั้ง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชีว้ัด
รายบุคคลประจำปี 2563 เสนอผู้อำนวยการ
สถาบันให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 

2. งานสวัสดิการ 
   2.1 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 12 ครั้ง  12 ครั้ง - ดำเนินการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

รวม 12 ครั้ง ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2562 – ก.ย. 
2563 
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ รวม 2 ครั้ง ดังนี ้
1. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ 12 ธ.ค. 2562 
2. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 15 ม.ค. 2563 

   2.2 การประกันภัยกลุ่ม  2 ครั้ง  2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ดำเนินการต่อสัญญากองทุนประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม (บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด)  
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 
ตั้งแต ่2 พ.ย. 2562 – 2 พ.ย. 2563 
ครั้งที่ 2 การต่อประกันชีวิตกลุ่ม (บริษัท เอไอเอ 
จำกัด) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 โดยมีระยะเวลา
คุ้มครองตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2564  

   2.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 
1 ครั้ง  1 ครั้ง ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
3. งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- การประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนา
บุคลากร 

12 ครั้ง 450,700 11 ครั้ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

425,250
บาท 

ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
และพัฒนาบุคลากร รวม 9 ครั้ง ดังนี ้
1. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ 20 ตุลาคม 2562 
2. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 
3. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 
4. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 16 มกราคม 2563 
5. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 
6. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 
7. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 
8. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 
9. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 
10. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 
11. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ 15 กันยายน 2563 

- การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร
สูงสุด 

4 ครั้ง 229,880 8 ครั้ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

158,650
บาท 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
ผู้บริหารสูงสุด รวม 8 ครั้ง ดงันี ้
1. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อ 9 ตุลาคม 2562 
2. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 
3. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
4. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ  3 มีนาคม 2563   
5. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รายละเอียด 

6. ครั้งที่ 4/๒๕63 เมื่อ  29 กรกฎาคม 2563 
7. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 
8. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 21 กันยายน 2563 

- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภท
ตำแหน่งบริหารระดับ 8 (รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้าน
การพัฒนา) 

3 ครั้ง - 3 ครั้ง 
 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน รวม 5 ครั้ง ดังนี ้
1. ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อ 18 ธันวาคม 2562 
2. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
3. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 

รวม 46 คร้ัง  50 คร้ัง  
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