
1 จาก 6 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าไตรมาสที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
บุคลากรมีสมรรถนะพึงประสงค์ / 1) พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางฝกึอบรมระยะยาวบนพ้ืนฐานของขดีความสามารถ (Competency Based Training Roadmap)   
                                             2) ยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง     3) พัฒนาสมรรถนะการบริหารส าหรับผู้บริหาร 
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อ

เสรมิสร้างสมรรถนะตาม
เส้นทางการฝึกอบรมระยะ
ยาวบนพ้ืนฐานของขีด
ความสามารถ 
(Competency Based 
Training Roadmap) 

ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด 
ได้รับการฝึกอบรม  
(บุคลากรทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 64  
มีจ านวน 91 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100) 

Q1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรทั้งหมดได้รับ 
 การฝึกอบรม 

- ร้อยละ 60.44 ของบุคลากรทั้งหมด 
 ได้รับการฝึกอบรม 

In house Training  
- การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร 
- องค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ีของ 
 คณะกรรมการจัดซื้อ-จ้างชุดต่าง ๆ 
- Innovation Management 
Public Training  
- แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- หลักสตูร QBAC+ 

 Q2 ร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมดได้รับ 
 การฝึกอบรม 

- ร้อยละ 83.52 ของบุคลากรทั้งหมด 
 ได้รับการฝึกอบรม 

In house Training  
- HR for Non-HR ส าหรบัผูบ้รหิาร 
- การพัฒนาความคดิ และการประยุกต์ใช้ 
- การสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
Public Training  
- การด าเนินการทางวินัย 
- INNOVATIVE SECRETARY & SUPER 
 ADMIN WORKSHOP 2022  
- ToP Executive Program for  
 Creative & Amazing Thai Services -  
 ToPCAT 



2 จาก 6 

กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
   Q3 ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดได้รับ 

 การฝึกอบรม 
--  

   Q4 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดได้รับ 
 การฝึกอบรม 

-- 
 

 

2. โครงการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรที่มศีักยภาพสูงหลัง
การฝึกอบรม 

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหลัง
การอบรม(จ านวนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง = 18 คน) 

Q1 -- -- Q1 - Q2 อยู่ระหว่างการฝึกอบรม 
เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

 Q2 -- -- เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

   Q3 - ศึกษารูปแบบ แนวทางการประเมิน 
  พฤติกรรมที่ปลี่ยนแปลงหลังจากการ 
  ฝึกอบรม 
 - ออกแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม ฯ  
   และด าเนินการประเมิน 

--  

  Q4 - สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 - รายงานผู้บริหาร  

--  

 
 
 
 
 



3 จาก 6 

กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร / 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล    
        2) พัฒนาการประเมินผลการปฏบิัติงาน ด้วยระบบ Project Based Management 

3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลใช้ปฏิบัติงาน 

Q1 ได้ความต้องการระบบสารสนเทศ 
 ทรัพยากรบุคคลที่น ามาปรับปรุง  
 พัฒนา จัดหา เพื่อใช้ปฏิบัติงาน 

- ได้ความต้องการระบบสารสนเทศ 
 ทรัพยากรบุคคลที่น ามาปรับปรุง  
 พัฒนาจัดหา เพื่อใช้ปฏิบัติงาน 
 จ านวน 3 ระบบ 
 1) ทะเบียนประวัต ิ
 2) บันทึกเวลาการท างาน 
 3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(*ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ด าเนินงานในโครงการ
เป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดการและ
วางแผนบริหารองค์กรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning; ERP) 
ของส านักงาน ซึ่งจะเริ่มด าเนินการ 
ในปี 2565) 

   Q2 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
 ใช้ในการด าเนินงาน 1 ระบบ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างขั้นตอนน าเสนอขออนุมัติจัดหา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
แนวทางแก้ไข  เร่งการจัดหา และน า
ข้อมูลเข้าระบบ และฝึกอบรมการใช้งาน
ให้กับผู้ใช้งาน  ซึ่งคาดว่าจะมีระบบใช้งาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 3 
และไตรมาสที่ 4  รวม 3 ระบบ คอื  
ระบบบันทึกเวลาการท างาน   
ระบบทะเบยีนประวัติ  และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   Q3 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
 ใช้ในการด าเนินงาน 2 ระบบ 

-- 
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กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
   Q4 มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  

 ใช้ในการด าเนินงานรวม 3 ระบบ 
--  

4. โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เชื่อมโยงกับผลงานด้วย
ระบบ Project Based 
Management 

ได้หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ด้วย Project 
Based Management (PBM) 

Q1 -- 
 

-- เริ่มการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
 

 Q2 ได้แนวทางการรวบรวมเวลาท างาน 
 ของเจ้าหน้าท่ีในโครงการต่าง ๆ 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

- ได้แนวทางการค านวณสดัส่วนเวลาที ่
 ผู้รับผิดชอบรายคนใช้ในกิจกรรมของ 
 โครงการ 
- ได้กรอบแนวทางการประเมินผลการ 
 ปฏิบัติงาน ด้วย PBM  และอยูร่ะหว่าง 
 เตรียมความพร้อมในการทดสอบการ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย PBM  
 ในไตรมาสที่ 3 

 Q3 - ทดสอบแนวทางการประเมินผล 
   การปฏิบัติงาน ด้วย PBM  
 - ยกร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน ด้วย PBM และน าเสนอ 
   ต่อคณะท างานปรับระเบยีบ ฯ 

--  

   Q4 - เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมนิผล 
   ด้วยระบบ PBM ต่อคณะอนุกรรมการ 
   บริหารงานบุคคลและบริหารงาน 
   พัฒนาองค์กร 

--  
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กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
 - เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมนิผล 
   ด้วยระบบ PBM ต่อคณะกรรมการ 
   นวัตกรรมแห่งชาติ  
 - ประกาศใช้ และสื่อสาร 

สร้างบรรยากาศวัฒนธรรมนวตักรรม และเสริมสร้างความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร / ส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 

5. โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจและความผูกพัน
องค์กรของเจ้าหน้าท่ี สนช.  

ระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของเจ้าหน้าท่ีต่อองค์กร 
เพิ่มขึ้นกว่าปทีี่ผ่านมา 
(ส ารวจล่าสดุปี 2563  
ผลส ารวจความพึงพอใจและ
ความผูกพัน ฯ = ร้อยละ 83.10) 

Q1 -- -- เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

 Q2 -- -- เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

  Q3 แบบประเมินความพึงพอใจและความ
 ผูกพันต่อองค์กรผ่านความเห็นชอบ 
 จากผู้บรหิาร 

-- 
 

 

   Q4 - วิเคราะหผ์ลประเมิน ฯ 
 - สรุปผลประเมิน ฯ และน าเสนอต่อ
   ผู้บริหาร 

--  

บุคลากรมีสมรรถนะพึงประสงค์ / ยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง  
สร้างบรรยากาศวัฒนธรรมนวตักรรม และเสริมสร้างความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร / สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
6 โครงการจดัท าแผนพัฒนา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Development 
Plan) 

ได้แผนพัฒนาความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career 
Development Plan) 

Q1 -- -- เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 
(4 ก.พ. 65 คณะอนุกรรมการบรหิารงาน
บุคคล ฯ มมีติให้จัดท าแผน CDP เป็น
โครงการเพิม่เตมิของปีงบประมาณ 2565  
โดยคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

 Q2 -- -- 



6 จาก 6 

กลยุทธ์ / แนวทางด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

เป้าหมายปี 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 

   ผล ค าชี้แจง 
 Q3 - มีขอบเขตงาน (TOR) และได้รับ 

   อนุมัติใหจ้ัดจ้างที่ปรึกษา 
 - ท าหนังสือเชิญชวน และด าเนิน 
  กระบวนการจดัจ้างท่ีปรึกษา 

-- เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการ ฯ  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 8 
ก.พ. 65)) 

 Q4 - ได้แผนพัฒนาความก้าวหน้าใน 
  สายอาชีพ (Career Development  
  Plan) 

--  

7 โครงการจดัท าแผนการ 
สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

ได้แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 

Q1 -- -- เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 3 
(4 ก.พ. 65 คณะอนุกรรมการบรหิารงาน
บุคคล ฯ มมีติให้จัดท าแผน CDP เป็น
โครงการเพิม่เตมิของปีงบประมาณ 2565  
โดยคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการ ฯ  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 8 
ก.พ. 65)) 

 Q2 -- -- 

   Q3 - มีขอบเขตงาน (TOR) และได้รับ 
  อนุมัติให้จัดจ้างท่ีปรึกษา 
 - ท าหนังสือเชิญชวน และด าเนิน 
  กระบวนการจดัจ้างท่ีปรึกษา 

--  

   Q4 - ได้แผนการสืบทอดต าแหน่ง  
  (Succession Plan) 

--  

 


