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คำนำ
สถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้น ที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจดำเนินงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด
โครงการหลวง ด้วยการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูง
ต่างๆ ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามวิ ส ั ย ทัศ น์ คื อ “ชุ ม ชนบนพื ้ น ที ่ส ูง มีค วามอยู่ ด ีม ี ส ุ ข ด้ ว ยการวิจ ัย และพั ฒ นา สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด
งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงาน
แบบโครงการหลวง ในการพั ฒ นาชุ ม ชนเป้ า หมายแบบองค์ ร วมบนฐานความรู ้ ท ี ่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู ม ิ ส ั ง คม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมมาภิบาล
รายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบั บนี้
มี ส าระสำคัญ ประกอบด้ว ย วิส ัย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์ หลักการดำเนิน งาน ตลอดจนเนื้ อหา บทสรุป
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณานำไปพัฒนา
องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สวพส. เกิดความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิผล เอื้อต่อการมีบุคลากร
สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ ผูกพัน และทำงานอย่างเป็นมืออาชีพภายใต้สภาพแวดล้ อม
ที่ปลอดภัย ด้วยหวังว่าการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานใน สวพส. จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และดำเนินงานไปได้ดว้ ย
ความราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
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ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)
จากผลสำเร็จของโครงการหลวง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่งตั้ง
“คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง” ขึ้น ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น“คณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)”เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ระบบ
ชลประทาน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เส้นทางคมนาคมขนส่ง และไฟฟ้า เป็นต้น และให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ประสานงานกับ มูล นิธ ิโ ครงการหลวง และหน่ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แ ละกระทรวงอื่น ๆ
เพื่อสนับ สนุน โครงการหลวง รวมทั้งรับ โอนงานบางส่ว นมาดำเนินงานต่ อ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้จัดตั้ง “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง” และมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาพื้นที่ส ูง (องค์การมหาชน) หรือ “สวพส.” เมื่อวันที่ 15 ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวง และขยายผลสำเร็จโครงการหลวงไปพัฒนา
พื้นที่สูงอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานสนับสนุนงานโครงการหลวง เพื่อเป็น
ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และขยายผลสำเร็จโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูงมากกว่า ๑,๕๓๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูง
มีจำนวนมาก และยังมีปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหาความยากจน การเสื่อมโทรมของ สิ่งแวดล้อม
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิต สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ กฎหมาย กติกาและมาตรฐานของโลก จึงมีความจำเป็นที่สถาบันจะต้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อ ง รวมทั้งพัฒ นาบุคลากรที ่จะสามารถทำงานสนองพระราชปณิธ านพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองพระบาทสมเด็จ
พระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561 – 2580) และ “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๗๐)”
ปรัชญาองคกร
“สืบสาน รักษาตอยอด โครงการหลวงสืบไป”
วิสัยทัศน์
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี ส ิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ในการสร้ า งความอยู ่ ด ี ม ี สุ ข
ของประชาชนบนพื้นที่สูง ด้วยการรักษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและการเรียนรู้ของโครงการหลวง
1
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ในการเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และต่อยอด การขยายผลสำเร็จของโครงการ
หลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่น โดย
1) ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่เพื่อให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจ ัย และพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย
พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง
2) การขยายผลความสำเร็จ งานโครงการหลวง โดยการพัฒ นาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
ที ่ อ ยู ่ ห ่ า งไกล ทุ ร กั น ดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพื ่ อ ให้ ช ุ ม ชนมี ค วามอยู ่ ด ี ม ี ส ุ ข มี ค วามเข้ ม แข็ ง
และมีความยั่ง ยืน ของสิ่ง แวดล้ อมบนพื้ น ที ่ส ู ง เป็นชุมชนต้นแบบและแหล่ง เรีย นรู้ ด้ านการพั ฒ นาพื ้น ที ่ สู ง
แบบโครงการหลวง สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป
3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ
ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒ นาพื้นที่ส ูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒ นธรรม
และการให้บริการสังคม
4) พัฒ นาสถาบัน ให้เป็น องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย ด้ว ยการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิตอล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเป็นเครือข่ายของสังคมการเรียนรู้
บนพื้นที่สูง ตลอดจนปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
การดำเนิน งานของสถาบัน มุ่ ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการหลวง ด้ว ยการวิจัยเพื่ อสร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่สำหรับการสนับสนุนโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และดำเนิ น งานขยายผลโครงการหลวงไปพั ฒ นาพื ้ น ที่ ส ู ง ต่า ง ๆ ให้ ช ุ ม ชนอยู่ ด ี ม ี ส ุ ข อย่ า งสมดุ ล และยั่งยืน
โดยใช้ อ งค์ค วามรู้ ผลงานวิจ ัย และวิ ธ ี ก ารปฏิ บั ต ิง านแบบโครงการหลวง ซึ ่ ง ยึ ดการพัฒ นาแบบองค์รวม
บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคน
และชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ มาตรฐาน และธรรมมา
ภิบาล ดังนั้นเป้าหมายของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ
1) การเป็นศูน ย์กลางการวิจ ัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒ นาพื้นที ่สู ง
ในการเป็นแหล่งวิจัย รวบรวม แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น และเป็นภาคีเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2) ชุมชนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒ นาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความอยู่ดีมีสุข มีรายได้
ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสามารถอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
3) สถาบันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางานและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
ค่านิยมองค์กร
H : Heart (มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ) การเรี ย นรู ้ ร ะดั บ องค์ ก รและความคล่ อ งตั ว มุ ่ ง เน้ น ความสำเร็จ
และการส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
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R : Responsibility (มีความรับผิดชอบ) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า และรับผิดชอบต่อสังคม
D : Drive to Excellence (มุ ่ ง มอบความเป็ น เลิ ศ ) มุ ม มองในเชิ ง ระบบ การนำองค์ ก ร
อย่างมีวิสัยทัศน์และการจัดการเพื่อนวัตกรรม
I : Integrity (ชูเชิดคุณธรรม) ให้ความสำคัญต่อบุคลากร การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มีจริยธรรม
และความโปร่งใส
โครงสร้างองค์กร
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาพื้นที่ส ูง (องค์การมหาชน) กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบั ญ ชา
และการแบ่งส่ว นงานของสถาบั น โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่ว นงานและตำแหน่ ง งาน
อย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน ดังนี้
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กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 214 อัตรา
ในปี พ.ศ. 2564 สถาบันมีจำนวนอัตราเจ้าหน้าที่ที่บรรจุแล้ว จำนวน 203 คน ดังนี้
สังกัด

ผอ.สถาบัน

ที่ปรึกษา

บริหาร
รองผู้อำนวยการสถาบัน
ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ
สำนักวิจัย
สำนักพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
สำนักยุทธศาสตร์และแผน
สำนักอำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

1
1

3
3

เจ้าหน้าที่
โครงสร้าง บรรจุแล้ว
2
2
1
1
27
25
55
52
44
41
32
31
49
49
3
3
214
203

ว่าง
1
1
1
2
3
3
1
11

กรอบอัตรากาลังเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
60
50

จานวน (คน)

40
30
20
10
-

เจ้าหน้าที่สถาบัน กรอบ

รอง
ผู้อานวยการ
สถาบัน
2

เจ้าหน้าที่สถาบัน บรรจุ

2

เจ้าหน้าที่สถาบัน อัตราว่าง

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ

สานักวิจัย

1

1

27

1

1

สานัก
สานักพัฒนา ยุทธศาสตร์
และแผน
55
32

49

44

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
3

สานัก
อุทยานหลวง
อานวยการ ราชพฤกษ์

25

52

30

49

42

3

2

3

2

-

2

-

เปรียบเทียบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สถาบัน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2564
เมื่อพิจารณาอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สถาบัน ในปี พ.ศ.2564 ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
จำนวน 203 คน พบว่ามีเพศชาย จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเพศหญิง จำนวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65
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ร้อยละของเจ้าหน้าที่จาแนกตามเพศ

35%
65%

ชาย

หญิง

ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่สถาบัน จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน)
10
90
90
13
203

คิดเป็นร้อยละ
5
44
44
7
100

จาแนกเจ้าหน้าที่ตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก 7% ต่ากว่าปริญญาตรี 5%

ปริญญาโท 44%

ปริญญาตรี
44%

อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถาบัน
อัตราการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ
2564 รายละเอียดดังนี้
1. ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพื่อทดแทนอัตรากำลังในตำแหน่งงานที่ว่าง จำนวน 4 อัตรา
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ที่
1
2
3
4

ตำแหน่ง

ระดับ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บุคคล
รวม

จำนวน
(อัตรา)
1
1
1
1
4

4
3
4
3

2. ตำแหน่งที่ลาออก จำนวน 4 อัตรา
ที่
1
2
3
4
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

ตำแหน่ง

ระดับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รวม

จำนวน
(อัตรา)
1
1
1
1
4

5
5
6
4

การรับเข้าใหม่ การออกจากงาน
14
8
5
5
6
2
4
8
4
4

เกษียณ
3
2
1
2
1

ลาออก
4
3
1
5
3

ปลดออก
0
0
0
1
0

เสียชีวิต
1
0
0
0
0

อัตรากาลังเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่สถาบัน
16
14
12
10
8
6

4
2
0
2560

2561
การรับเข้าใหม่

การออกจากงาน

2562
เกษียณ

2563
ลาออก

ปลดออก

2564
เสียชีวิต
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน
สถาบันได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเจ้าหน้าที่
โดยสรุปได้ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 197 คน
ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ได้แก่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันหรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน
และผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 6 คน
1.2 เจ้าหน้าที่ทั่วไป จำนวน 191 คน
2. สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
ที่
1
2
3

เจ้าหน้าที่
จำนวน
รองผู้อำนวยการสถาบันหรือเทียบเท่า
3
ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า
3
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
191
รวม
197

ดีเยี่ยม
1
32

ดีมาก
3
2
129

ดี
27

พอใช้
2

ต้องปรับปรุง
1

33

134

27

2

1

/
3. หากเปรียบเทียบผลการประเมินเจ้าหน้าที่ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
มีรายละเอียดดังนี้
ปีงบประมาณ
2564
2563
2562

จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การประเมิน
197
201
202

ดีเยีย่ ม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

33

134

27

2

1

28
28

143
137

30
36

1

-
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 2 ส่วน ประกอบด้วย
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร จำนวน 2,671,310.00 บาท และงบประมาณ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบันตามแผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบัน จำนวน 1,700,000
บาท ผลการดำเนิน งานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุล าคม 2563 –
30 กันยายน 2564) สรุปได้ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2 งานหลัก ได้แก่
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้า งทรัพ ยากรบุค คล และการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริห ารงานบุ ค คล โดยมีแผน
การดำเนิน งานทั้งสิ้น 42 หลักสูตร/ 60 ครั้ง/ 1,578 คน งบประมาณรวม 2,671,310.00 บาท มีผล
การดำเนินงานทั้งสิ้น 78 หลักสูตร/ 110 ครั้ง/ 2,437 คน ใช้จ่ายเงินรวม 2,548,019.40 บา ท คิดเป็น
ร้อยละ 95.38 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
1

2

โครงการ/งาน/กิจกรรม
การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย
39 หลักสูตร/
53 ครั้ง/
1,153 คน

งบประมาณ (บาท)
2,214,810.00

ผลการดำเนินงาน
75 หลักสูตร/
97 ครั้ง/
2,148 คน

การใช้จ่ายเงิน (บาท)
2,203,813.94

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถะหลัก
1.1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3 หลักสูตร/
5 ครั้ง/ 138 คน

135,900.00

15 หลักสูตร/
19 ครั้ง/ 443 คน

135,900.00

1.1.2 การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
แบบโครงการหลวง
1.1.3 การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพือ่ การ
ปฏิบัติงาน

2 หลักสูตร/
4 ครั้ง/ 123 คน
5 หลักสูตร/
5 ครั้ง/ 28 คน

44,000.00

6 หลักสูตร/
9 ครั้ง/ 401 คน
21 หลักสูตร/
22 ครั้ง/ 126 คน

43,425.00

มีแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน ทำงานด้วยความเสียสละ มีทัศนคติที่ดี
ต่อชาติ สถาบัน และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
นำความรู้ดา้ นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปรับใช้ในการทำงาน
พัฒนาองค์กรให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุค New Normal หลังวิกฤต COVID-19

1.2 การพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์
1.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนางานโครงการหลวง

7 หลักสูตร/
9 ครั้ง/ 68 คน

153,750.00

9 หลักสูตร/
16 ครั้ง/ 347 คน

153,750.00

8 หลักสูตร/
10 ครั้ง/ 140 คน

116,000.00

9 หลักสูตร/
11 ครั้ง/ 143 คน

114,660.00

14 หลักสูตร/
20 ครั้ง/ 656 คน
3 หลักสูตร/
7 ครั้ง/ 385 คน
1 ครั้ง/ 15 คน

420,100.00

15 หลักสูตร/
20 ครั้ง/ 688 คน
3 หลักสูตร/
13 ครั้ง/ 289 คน
2 ครั้ง/ 25 คน

411,018.94

1.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จ
งานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง
1.2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนา
และบริหารองค์กร
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล
2.1 การกำหนดตำแหน่งที่มิใช่ลักษณะ
บริหารและบังคับบัญชา ระดับ 6

1,345,060.00

456,500.00
6,500.00

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

1,345,060.00

มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
พัฒนา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง
การพัฒนาพื้นที่สูง
มีเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ตลอดจนบูรณาการทำงาน
ระหว่างสำนัก
นำความรูไ้ ปพัฒนาองค์กรให้มีคณ
ุ ภาพตามแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

344,205.46
3,945.00

นำแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มิใช่ลักษณะบริหาร
และบังคับบัญชา ระดับ 6 มาปรับใช้เป็นความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร

ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม
2.2 ประสานงาน กำกับติดตามงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น งานสวัสดิการ
การสรรหาเชิงรุก ฯลฯ

เป้าหมาย
4 ครั้ง/ 20 คน

งบประมาณ (บาท)
40,000.00

ผลการดำเนินงาน
9 ครั้ง/ 44 คน

2.3 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ครั้ง/ 350 คน

20,000.00

1 ครั้ง/ 220 คน

3 หลักสูตร

190,000.00

3 หลักสูตร

1 ครั้ง

200,000.00

1 ครั้ง

42 หลักสูตร/
60 ครั้ง/
1,538 คน

2,671,310.00

78 หลักสูตร/
110 ครั้ง/
2,437 คน

2.4 จัดทำสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อ
มัลติมิเดีย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ (HRDI
On-line Learning System. : HRDI-OLS)
3.

ค่าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ในการบริหารจัดการ
ของสำนักอำนวยการ

รวม

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การใช้จ่ายเงิน (บาท)
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
36,900.46
บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
และศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 –
2570) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนมีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
11,860.00
ได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
ที่สอดคล้องกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2570)
91,500.00
มีสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมิเดีย และสื่ออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ที่มีรูปแบบของเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแนวโน้มการเรียนรู้ในอนาคต
ที่มุ่งไปสู่ระบบการเรียนรู้ด้วยสื่อแบบผสมผสาน
จำนวน 3 หลักสูตร
200,000
- คอมพิวเตอร์โน็ตบุค๊ จำนวน 3 เครื่อง กล้องเว็บแคม
จำนวน 13 ตัว เพื่อสนับสนุนการประชุม/การฝึกอบรม
ในรูปแบบออนไลน์ด้วยการถ่ายทอดสด
(VDO Conference) รวมถึงผ่านโปรแกรมต่างๆ
เช่น Microsoft Team, Zoom
- โต๊ะทำงานจำนวน 9 ตัว และโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน
2 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด
จากการใช้งาน
2,548,019.40
(95.38 %)

2. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) การส่งเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบัน
และ 3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภ าพ โดยมีแผนการดำเนิน งานรวม 46 ครั้ง/ 120 คน ขณะนี้มีผ ลการดำเนินงานแล้ว 53 ครั้ง/
124 คน มี ก ารใช้ จ ่ า ยเงิ น รวม 1,443,274.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.90 ของงบประมาณทั ้ ง หมด
รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการบริ
รายงานผลการบริหหารและพั
ารและพัฒฒนาทรั
นาทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลประจำปี
คลประจำปี 2564
2564
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจ
ตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1.1 การพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้หลักของสถาบัน
1.2 การพัฒนาบุคลากรตามความรู้และทักษะสำหรับ
ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์
1.3 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
1.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
2 การส่งเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติติงาน
หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน
3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร
และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
3.1 กิจกรรมจิตอาสา / เข้าค่ายบูรณาการในพื้นที่ของสถาบัน
/ CSR และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันและวัฒนธรรม
องค์กร
รวม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลการดำเนินงาน

34 ครั้ง/ 123 คน

800,000.00

35 ครั้ง/
74 คน (ราย)

10 ครั้ง/ 20 คน

100,000.00

10 ครั้ง/ 10 คน

20 ครั้ง/60 คน

450,000.00

22 ครั้ง/ 55 คน

1 ครั้ง/40 คน
3 ครั้ง

100,000.00
150,000.00
100,000.00

3 ครั้ง
-

0.00
150,000.00
3,650.00

12 ครั้ง

800,000.00

18 ครั้ง
/50 คน

2 ครั้ง

300,000.00

10 ครั้ง

500,000.00

2 ครั้ง
/50 คน
16 ครั้ง

501,714.00 บุคลากรของสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน เกิดการบูรณาการงานระหว่าง
สำนัก มีความผูกพันและวัฒนธรรม
37,800.00 องค์กร

46 ครั้ง/ 120 คน

1,700,000.00

53 ครั้ง/ 124 คน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การใช้จ่ายเงิน
ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
(บาท)
937,910.00 บุคลากรของสถาบันสามารถนำเอาองค์
ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรองรับการ
96,593.00 ดำเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563691,317.00 2570)

463,914.00
1,443,274.00
(84.90%)

ตารางแสดงผลการดำเนินกิจกรรม เป้าหมาย และตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ
(บาท)

ผลการ
ดำเนินงาน

รายละเอียด

4 ครั้ง

4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ
4 สำนักอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 สำนัก
พัฒนา เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564
ครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ
4 สำนักอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564
ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 3 สำนัก
อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564

4 ครั้ง

4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ
4 สำนักอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 สำนัก
พัฒนา เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564
ครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ
4 สำนักอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564
ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล ระดับ 3 สำนัก
อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564

- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

9 ครั้ง

9 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 63 จำนวน 1 คน
ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 63 จำนวน 5 คน
ครั้งที่ 3 เดือน ม.ค. 64 จำนวน 2 คน
ครั้งที่ 4 เดือน มี.ค.64 จำนวน 3 คน
ครั้งที่ 5 เดือน เม.ย. 64 จำนวน 3 คน
ครั้งที่ 6 เดือน พ.ค.64 จำนวน 1 คน
ครั้งที่ 7 เดือน มิ.ย.64 จำนวน 19 คน
ครั้งที่ 8 เดือน ส.ค.64 จำนวน 17 คน
ครั้งที่ 9 เดือน ก.ย.64 จำนวน 4 คน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน
1.3 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวชีว้ ัด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด
รายบุคคลประจำปี 2564 เสนอผู้อำนวยการ
สถาบันให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2564

2. งานสวัสดิการ
2.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2.2 การประกันภัยกลุ่ม

2 ครั้ง

2 ครั้ง

1. งานบริหารงานบุคคล
1.1 การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตัง้ จัดทำ สัญญา
จ้างเจ้าหน้าที่

1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- การประเมินผลช่วงทดลองปฏิบัติงาน

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ รวม 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 เมื่อ 16 พ.ย. 2563
2. ครั้งที่ 2 เมื่อ 20 ก.ย. 2564
ครั้งที่ 1 ดำเนินการต่อสัญญากองทุนประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม (บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด)
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง
ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2563 – 2 พ.ย. 2564
ครั้งที่ 2 การต่อประกันชีวิตกลุ่ม (บริษทั เอไอเอ
จำกัด) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยมีระยะเวลา
คุ้มครองตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
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กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ
ผลการ
(บาท)
ดำเนินงาน
1 ครั้ง
ครั้ง 1

2.3 การตรวจสุขภาพประจำปี
3. งานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- การประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนา
บุคลากร

12 ครั้ง

423,500

10 ครั้ง
ค่าเบี้ย
ประชุม
423,500
บาท

- การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร
สูงสุด

4 ครั้ง

194,500

7 ครั้ง
ค่าเบี้ย
ประชุม
136,500
บาท

รวม

40 ครั้ง

รายละเอียด
ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้าง
และพัฒนาบุคลากร รวม 10 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 16 ตุลาคม 2563
2. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563
3. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ 15 ธันวาคม 2563
4. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
5. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 15 มีนาคม 2564
6. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 19 เมษายน 2564
7. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ 18 มิถุนายน 2564
8. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564
9. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
10. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อ 16 กันยายน 2564
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
ผู้บริหารสูงสุด รวม 8 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563
2. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 28 ธันวาคม 2563
3. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564
4. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 27 เมษายน 2564
5. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 4 มิถุนายน 2564
6. ครั้งที่ 4/๒๕64 เมื่อ 5 สิงหาคม 2564
7. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ 13 กันยายน 2564

41 ครั้ง

นอกจากนี้สถาบันได้ดำเนินงานตามข้อสั่งการ และผลงานสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สอดคล้อง
กับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) ดังนี้
1. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6
สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 ในตำแหน่ง
ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 21 กลุ่มงาน และได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ระดับ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 14 กลุ่มงาน รวม 14 ราย
2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบในหลักการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรับทราบเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
2.2 คณะกรรมการสถาบันมีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ
กรอบการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายของตัวชี้ว ัดของผู้อำนวยการสถาบัน และเห็นชอบหลักเกณฑ์ การ
ประเมิ นผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของผู ้ อำนวยการสถาบั นวิ จ ั ยและพั ฒนาพื ้ นที ่ ส ู ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔
โดยมีตัวชี้วัดด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและเร่งพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ส ูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) ให้ได้รับ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
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การพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะตามแผนพัฒนารายบุคคลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
และบุคลากรที่มีบทบาทหลักที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 สามารถยกระดับความรู้และทักษะได้ 1 ระดับ
2.3 สถาบันได้การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)
เป็นการผสมผสานทั้งวิธี Training และ Non-Training ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันและผู้บริหารแต่ละสำนักมอบหมายงาน
และการมอบหมายให้เป็นผู้สอนงาน สำหรับบุคลากรสถาบัน 201 คน เพื่อให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี ให้บรรลุเป้าหมาย
2.4 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่
19 สิ งหาคม 2564 เห็ นชอบผลการพั ฒนาบุคลากรตามแผนพั ฒนาบุ คลากรรายบุคคล (IDP) ปี 2564 ซึ ่ งสถาบัน
ได้ประเมินผลการยกระดับการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มที่มีบทบาทหลักกลุ่มผู้บริหารสถาบัน และกลุ่ม บุคลากรหลั ก
จำนวน 75 คน หรือร้อยละ 37 จากบุคลากรทั้งหมด 201 คน ผลการประเมินพบว่า สามารถยกระดับองค์ความรู้
ตามเกณฑ์ การประเมิ น 70 คน เกิ ดผลสั มฤทธิ ์ และสามารถสร้ างองค์ ความรู้ จากการพั ฒ นาตนเอง 117
เรื่อง ทำให้มีความรู้ ความสามารถจากการพัฒนาตนเองและยกระดับงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเกิ ดประโยชน์ ต ่ อการขั บเคลื่ อนภารกิ จสำคัญในด้ านต่ างๆ ของสถาบั น นอกจากนี ้ ย ั งได้ มอบหมายให้ สถาบัน
นำผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ปี 2564 เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และคณะกรรมการสถาบันในการประชุมเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ
สถาบันได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
3. การกำหนดตำแหน่งที่มิใช่ลักษณะบริหารและบังคับบัญชา ระดับ 6
3.1 คณะอนุ ก รรมการโครงสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากร มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งเจ้าหน้ าที่
ระดับ 6 และข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2563 ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่อยู่ในระดับ 5 เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานระดับ 6 โดยกำหนด
กระบวนการและวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติที่มากพอเพื่อให้มีโอกาสในการคัดเลือก
ที่มากขึ้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกสามารถกำหนดวิธีการคัดเลือกโดยไม่จำเป็นต้องมีการนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการ โดยอาจกำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะ การแสดงวิสัยทั ศน์หรือการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ เป็นต้น
3.2 สถาบันได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มิใช่ลักษณะบริหารและบังคับ
บัญชา ระดับ 6 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มิใช่ลักษณะบริหารและบังคับ
บัญชา ระดับ 6 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3.3 สถาบันได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ 6
ของแต่ละสำนัก และได้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ทุกสำนักไปพิจารณาทบทวนเพื่อนำเสนอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ 6 ของแต่ละสำนักต่อไป
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