


 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สผ. ประจำปี ๒๕๖4 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 
ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนบริหารกำลังคนให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

๑. แผนการบริหารอัตรากำลังระยะยาวและที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สผ. 
๑) จัดทำแผนการบรหิารอัตรากำลังระยะยาวท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สผ. 
๒) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการ
บริหารอัตรากำลังระยะยาว 
๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี
 

-      มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
โดยมกีารขอรับการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังเพิ่มจากผลการเกษียณอายุ
ราชการประจำปี ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
และนำมาจดัสรรให้กบักอง/กลุม่ 
ภายใน สผ. ที่มภีารกิจสำคญัตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

สผ. มีการดำเนินงานและมีทศิทางในการ
บริหารอัตรากำลังที่ชัดเจน ผู้บริหารให้
ความสำคญัในการขออตัรากำลังเพิม่จาก
การเกษยีณอายรุาชการ ให้แกก่องที่
ต้องการอตัรากำลังในการปฏิบัติงาน โดย
คำนึงถึงภาระงานของกองเป็นหลกั 
ข้อเสนอแนะ : สผ. ควรมกีารจดัทำแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง ( Succession Plan) 
เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรบัการ
เกษียณอายรุาชการในอนาคต 2. แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่าในการใช้อัตรากำลัง 
1) จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการใช้อัตรากำลัง 
2) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการเพิม่
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้
อัตรากำลัง 
3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี

       มีการจัดทำแผนดิจิทลัเพื่อนำมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้
อัตรากำลัง โดยจะนำเทคโนโลยมีา
ช่วยลดการใช้ดลุพินิจของคน ลด
ขั้นตอน และกระบวนการทำงานให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์  
๑. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core 
Competency) 
๑) จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร 
๒) ออกแบบประเมินสมรรถนะหลกัขององค์กร 

      ผลการประเมินสมรรถนะหลักของ
องค์กร (ONEP’s Core Competency) 
จำนวน ๒ สมรรถนะ ได้แก่  

ผู้บรหิาร สผ. ให้ความสำคญัและสนบัสนนุ
การพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรในดา้นตา่ง ๆ 
ดังนี ้
1. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 



๒ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๓) ประเมินสมรรถนะหลักขององค์กร 
๔) ติดตามผลและนำมาปรับปรุงการพัฒนา
สมรรถนะหลักขององค์กร 

1. สมรรถนะจติสำนึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
และ 
2. สมรรถนะความเข้าใจองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้ร้อยละ 93.18 

2. สนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
3. ส่งเสรมิให้บคุลากรเข้ารว่มโครงการ
พัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคน
คุณภาพ 
4. สนบัสนุนใหม้ีการหมุนเวียนเปลีย่นงาน
ภายในองค์การ 
5. สนับสนุนการจัดโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์การ 
6. สนับสนุนใหบุ้คลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
ภายในและภายนอกองคก์าร แม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 ยังไม่คลีค่ลาย แต่ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการพัฒนา
บุคลากร สผ. เนื่องจากใช้วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบออนไลน์ทดแทน 
ข้อเสนอแนะ :  
1. ขาดทิศทางการบรูณาการแผนพฒันา
ทรัพยาบุคคลของ สผ. ในเรื่องต่าง ๆ  เข้า
ด้วยกนั เช่น แผนพัฒนากำลังคนคณุภาพ
ภาครัฐ, Training Road Map, แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
2. ควรมกีารจดัทำแผนพัฒนาผูน้ำตาม 
Leadership Role Model เพื่อส่งเสริมให้
ผู้นำระดบัสูงใหเ้ป็น Leadership Role 
Model 

๒. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 
๑) จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
๒) บุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนารายบุคคล 
๓) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
๔) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี
 

-  
 

    1) ข้าราชการและพนักงานราชการ
ทุกคนมีแผนพัฒนารายบุคคล 
2) กอง/กลุ่มอิสระ ส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 
3) ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไดร้้อยละ 82.03 

๓. แผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรประจำป ี
๑) มีแผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรประจำป ี
๒) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม
บุคลากรประจำป ี
๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี

48,095      ๑) มีแผนพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร
ประจำปี ๒๕๖4 
๒) ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม โดย
ดำเนินการอบรมได้ จำนวน 2 
หลักสตูร ได้แก ่
- โครงการฝึกอบรมบุคลิกภาพในงาน
ราชการ ศิลปะการวางตนของ
คนทำงาน และการจัดพิธีการ 
- โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel  



๓ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
Information System : DPIS)  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) มีการรายงานผลการอบรมต่อ
ผู้บริหาร 

3. ควรมกีารปรับปรุงแผนงานการกำหนด
เสน้ทางสายอาชีพ (Career Path) ให้
สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบนั และ
ครอบคลมุทุกสายงาน 

๔. การส่งเสริม และปลูกฝังการเรยีนรู้ให้
บุคลากรปฏิบัตติามหลักวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม มีหลักธรรมาภบิาลในการปฏิบัติงาน 
๑) จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรา้งวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม 
๒) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี

-      ดำเนินการจดักิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ
การส่งเสรมิคณุธรรมและคุม้ครอง
จรยิธรรม เพื่อเสริมสร้าง และส่งเสรมิ
ให้ข้าราชการและเจา้หนา้ที่ สผ. ทุก
ระดับ มีวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้
ดำเนินการจดักิจกรรม จำนวน 4 ครัง้ 
1. ตักบาตร ๒ ครั้ง 
2. ฟังเทศน์มหาชาติ 1 ครั้ง 
๓. กิจกรรมยกย่องคนดี 1 ครั้ง 

๕. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๑) ดำเนินการจัดทำตามประเด็นข้อคำถามที่
เกี่ยวข้องตามแบบสำรวจ Evidence – based 
๒) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี

-      ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 : ร้อยละ 
95.07 

6. การพัฒนาข้าราชการให้สามารถเข้าร่วม
โครงการผู้มีศักยภาพสูง (HiPPS) 

-      มีข้าราชการเข้าร่วมโครงการผู้มี
ศักยภาพสูง (HiPPS) จำนวน 3 ราย 
และอยู่ระหว่างดำเนินการรบัสมคัร 
โครงการผู้มีศักยภาพสูง (HiPPS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๔ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
7. การเพิม่ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ 
๑) จัดอบรมใหค้วามรู ้
๒) ดำเนินการให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 

-      ดำเนินการใหม้ีการหมุนเวียนเปลีย่น
งาน จำนวน ๓๔ ราย 

8. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายรุาชการ 
 

-      ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณอายรุาชการ ปี 2564 
จำนวน 5 คน โดยถ่ายทอด 
องค์ความรู้ภายในกลุ่มงาน 

9. โครงการพัฒนาเครื่องมือ/เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

-      พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel  
Information System : DPIS)  
ในการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคล 
1. ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ให้กับข้าราชการ สผ. 
2. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส ์
3. ระบบเลื่อนเงินเดือน 
4. ระบบจัดเก็บข้อมลูประวัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดึงดูดและรักษากำลังคนท่ีมีคุณภาพในภาครัฐ  
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ส่งเสรมิให้บุคลากรมสี่วนรว่ม เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร 
 

-      มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง, 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ เพื่อให้เกดิความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

สผ. ให้ความสำคญัในเรื่องการดึงดูดและ
รักษาบคุลากรในองค์การ โดยไดด้ำเนินการ 
ดังนี ้
1. มีการปรบัปรุงหลักเกณฑ์การคดัเลือก
บุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง, ประกาศ



๕ 

 
 
 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ 
ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒. โครงการแผนสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันให้บุคลากร 
๑) ออกแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 
๒) สำรวจความพึงพอใจฯ 
๓) จัดทำแผนปฏิบัติการแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพัน 
๔) ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน 
๕) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ประจำป ี

-  
 

    ผลการสำรวจความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐท่ีมีต่อส่วนราชการ
และระบบราชการ ประเด็นความ
ผูกพันของบุคลากรภาครัฐท่ีมตี่อสว่น
ราชการ บุคลากร สผ. มีความผูกพัน
ร้อยละ 86.8 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงาน
ราชการให้เป็นปัจจุบัน และคำนึงถึงเรื่อง
คุณธรรมและจรยิธรรม ความโปร่งใส เป็น
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
2. มีการสำรวจความผูกพันของบุคลากร 
สผ. ทุกปีงบประมาณ ทำให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน เพื่อนำผลที่
ได้จากการสำรวจมาจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของ
บุคลากร สผ. 
ข้อเสนอแนะ :  
1. ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก เพือ่การ
ขึ้นสู่ตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.พ. 
กำหนดให้เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงแบบสำรวจความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐท่ีมีต่อส่วนราชการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 
3. ควรมีการจัดทำแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันให้บุคลากร เนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ 


