รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Thailand Science Research and Innovation (TSRI)

สารบัญ
หนา
บทนำ

3

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ
2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)ภายใตแผนยุทธศาสตร
ทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

๔

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ

๗

๓

บทนำ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ไดจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/๒๕๖3 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โดยกำหนด
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในการดำเนินการ พรอมทั้งกำหนดแผนงาน/ โครงการ
ที่ตองดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
สกสว. พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 โดยแบงกิจกรรมออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบ
และการวางแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 การเสริ ม สร า งสนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของบุคลากร และยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความผูกพันตอองคกรและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงาน
บัดนี้ภารกิจพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ไดติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเรียบรอยแลว
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมขับเคลื่อน
องคกรใหสำเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว

ภารกิจพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
กลุมภารกิจการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

๔

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)
ภายใตแผนยุทธศาสตรทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565
ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
แผนยุทธศาสตรทรัพยากบุคคล สกสว. ปงบประมาณ 2563 - 2563 จัดทำขึ้นเพื่อเปน
กรอบแนวทางในการดำเนินการงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ สกสว. พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งใน
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2563 ไดพิจารณาทิศทาง
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค คานิยม ยุทธศาสตรการดำเนินงานขององคกรควบคูไปกับแผนยุทธศาสตร
ทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565 ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุ คคลประจำป งบประมาณ 2563 ได กำหนดเปาประสงค ตัว ชี้วัด และโครงการ/กิจ กรรม เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรั พยากรบุ คคล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมุ  งหวั งให การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลของ สกสว.
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรขององคกร และพรอมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรสามารถเปนตัวขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จตามเปาหมายที่ไววาง รายละเอียดดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล คาตอบแทนและสวัสดิการ มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การจัดคำบรรยายลักษณะงานในทุกตำแหนง (Job Description)
- การจัดทำขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล
- การจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร บุคคล สกสว
กลยุทธที่ 2 การสรรหาคัดเลือก และการบริหารอัตรากำลัง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีใหประสิทธิภาพ ทันตอความตองการ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศของทรัพยากรบุคคล มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานการบริหารพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart Office
• ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 การเสริ ม สร า งสนั บ สนุ น และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาเสนทางอาชีพ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional
Competency)
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการ ไดแก

๕
- การคัดเลือกและพัฒนากลุมบุคลากรที่เปน Key Person ของแตละภารกิจ
- การสงเสริมและสรางความรูดานนวัตกรรม (Innovation) และความคิดสรางสรรคใหกับ
บุคลากรในองคกร (Creative)
• ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 3 การสร า งความผู ก พั น ต อ องค ก รและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต การทำงาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การธำรงรักษาบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การสงเสริมดานคุณภาพชีวิตในการทำงานใหกับบุคลากร
- การสงเสริมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
- การพัฒนาแบบทดสอบดานความพึงพอใจตอองคกร (องคกรแหงความสุข)
กลยุทธที่ 2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีและการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตในการทำงาน มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- อยูระหวางการปรับแผนในปงบประมาณ 2564
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการ ความหลากหลายของ บุคลากรและการบริหารการสิ้นสุดการจ าง
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ไดแก
- การสรางและถายทอดคานิยมองคกรของ สกสว. (TFRI’S CORE VALUES)
จากแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ 2563 มีโครงการ/กิจกรรมที่ตอง
ดำเนินการทั้ง 15 โครงการ/กิจกรรม พบวา จากการดำเนินการมีผลการดำเนินการที่ดี เปนไปตามเปาหมายที่
กำหนดไว พรอมทั้งดำเนินการแลวเสร็จจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตร/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่ 1 การวางแผนและ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
คาตอบแทนและสวัสดิการ
กลยุ ท ธ ท ี ่ 2 การสรรหา
คั ด เลื อ ก และการบริ ห าร
อัตรากำลัง
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของทรั พ ยากร
บุคคล

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2564)
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตาม
ไมเปนไปตามเปาหมาย
เปาหมาย
3
โครงการ/กิจกรรม

3
โครงการ/กิจกรรม

-

1
โครงการ/กิจกรรม

1
โครงการ/กิจกรรม

-

3
โครงการ/กิจกรรม

3
โครงการ/กิจกรรม

-

๖

ยุธศาสตร/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธที่ 1 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 2 การเสริมสราง
และพัฒนาเสนทางอาชีพ
ก ล ย ุ ท ธ  ที่ 3 ก า ร พ ั ฒ น า
สมรรถนะของบุ ค ลากรเพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุธศาสตร/กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 1 การธำรงรักษา
บุคลากร
กลยุทธที่ 2 การสราง
สภาพแวดล อ มที ่ ด ี แ ละการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในการ
ทำงาน
กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการ
ความหลากหลายของ
บุ คลากรและการบริ ห ารการ
สิ้นสุดการจาง

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2564)
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตาม
ไมเปนไปตามเปาหมาย
เปาหมาย
1
โครงการ/กิจกรรม

1
โครงการ/กิจกรรม

-

1
โครงการ/กิจกรรม

1
โครงการ/กิจกรรม

-

2
โครงการ/กิจกรรม

2
โครงการ/กิจกรรม

-

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
งบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2564)
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตาม
ไมเปนไปตามเปาหมาย
เปาหมาย
3
โครงการ/กิจกรรม

3
โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

1
โครงการ/กิจกรรม

1
โครงการ/กิจกรรม

-

๗

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
การบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖๓
การดำเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตรการบริห ารทรั พยากรบุ คคล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบและการวางแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ
บุ คลากร ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที ่ ๓ การสรางความผูกพัน ตอองคกรและพัฒ นาคุ ณภาพชีว ิต การทำงาน
ซึ่งมี ๙ กลยุทธ รวม ๑๕ โครงการ/กิจกรรม ดังตอไปนี้
รายละเอียด
กลยุทธที่ ๑
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาระบบและการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
๑. การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานในทุกตำแหนง (Job Description)
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะที่จำเปนของแตละตำแหนงใหมีความ
เหมาะสมสอดคลองตอบทบาท หนาที่ และพันธกิจใหมขององคกร
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคำบรรยายลักษณะงานของแตละตำแหนงใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองตอบทบาท หนาที่ และพันธกิจใหมขององคกร
3. เพื่อนำสมรรถนะและคำบรรยายลักษณะงานที่จัดทำขึ้นเปนกรอบในการ
ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของบุคลากรในลำดับตอไป
มีคำบรรยายลักษณะงานในทุกตำแหนง (Job Description)
320,000.มี (ราง) แบบบรรยายลักษณะงานครอบคลุมตำแหนงตามบทบาทและหนาที่
ใหมขององคกร (Job Description)
มีการสนับสนุนจากฝายนโยบายและงบประมาณ
เนื่องดวยอยูระหวางการปรับปรุงโครงสราง และมีภาระความรับผิดชอบใหม
จึงทำใหพนักงานยังไมทราบขอบขายงานที่แนชัดเทาที่ควร
1. ควรจัดทำคำบรรยายลักษณะงานในทุกตำแหนง (Job Description) ขึ้น
ใหมเนื่องจากปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร
2. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่
3. เพื่อนำสมรรถนะและคำบรรยายลักษณะงานที่จัดทำขึ้นเปนกรอบในการ
ออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของบุคลากรในลำดับตอไป
๒. การจัดทำขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล
1. เพื่อแกไข ปรับปรุงระเบียบใหมีความทันสมัยและมีความเหมาะสม
2. ปรับปรุง แกไขใหสอดคลองกับ พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
มี (ราง) ขอบังคับฯวาดวยการบริหารงานบุคคล
-/-

๘
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
กลยุทธที่ 2
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค

มี ข  อ บั ง คั บ คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการบริหารงานบุคคล สกสว. พ.ศ.
2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บุ ค ลากร สกสว. มี ส  ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็น ข อ เสนอแนะที่ มี
ประโยชน
กระบวนการทำความเขาใจกับบุคลากรที่ยังไมเพียงพอ
หากมีการบังคับใชระเบียบดังกลาวแลว ในอนาคตสามารถปรับปรุงเพื่อให
เทาทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได
๓. การจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว.
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว.
ขององคกรใหเหมาะสม
มี (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. หรือฉบับ
ปรับปรุง
-/มีแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565
และได ท บทวนแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สกสว.
พ.ศ. 2563 – 2565 ใหสอดคลองกับกลยุทธใหมของ สกสว. เพื่อรองรับ
ตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
มีผูรับผิดชอบหลักในการประสานและดำเนินการ
เนื่องดวยหนวยงานอยูระหวางปรับปรุงแผนกลยุทธองคกร ตลอดจนการจัด
โครงสรางองคกรใหม สงผลตอแผนยุทธศาสตรการบริหารงานบุคคลที่ตองมี
การปรับเพื่อใหเกิดความสอดคลอง
ควรมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. เปน
ประจำทุกป เพื่อสอดคลองกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
การสรรหาคัดเลือก และการบริหารอัตรากำลัง
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีใหประสิทธิภาพ
ทันตอความตองการ
เพื่อใหไดบุคลากรที่มีขีดความสามารถทันตามความตองการของตนสังกัด
สรรหาวาจางคนไดตามกรอบระยะเวลา รอยละ 90
-/1. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาและกระบวนการการดำเนินงานที่ชัดเจน
มากขึ้น พรอมทั้งคัดสรรใหคนดีคนเกงมีคุณสมบัติตรงตามตำแหนงงานที่
กำหนด เขามาปฏิบัติงานในตำแหนงงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให สกสว.
2. มีเครื่องมือที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทำงาน
ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายใหพัฒนาและปรับปรุงระบบ เพือรองรับการ
ดำเนินการ
- ไมมี -

๙
ขอเสนอแนะ
กลยุทธที่ 3

วางแผนศึ ก ษา ทบทวน และกำหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบและ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่ทันสมัยในอนาคต
การพัฒนาระบบสารสนเทศของทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหบุคลากรขององคกรใชเปนหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมสวยงามเพื่อตอการใชประโยชน
อื่นๆ
๑. มีบัตรประจำตัวพนักงานที่มีความเหมาะสม
๒. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวพนักงานครบทั้งองคกร ๑๐๐%
114,864.50 บาท
มีการจัดทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐใหม ใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับรูปแบบของกระทรวงตนสังกัด ซึ่งเปนตนสังกัดใหมขององคกร โดยบัตร
ประจำตั ว เจาหนาที่ของรัฐใหกับ พนักงาน สกสว. ใหมแลว ทั้งสิ้น 99%
ของพนักงานทั้งหมด
1. การจัดทำบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐใหมใหกับ สกสว. โดยเปนไปตาม
กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2552 จึงมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานตามความเหมาะสม และไดรับความ
รวมมือจากพนักงานและภารกิจที่เกี่ยวของในการจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ
สำหรับบรรจุลงในบัตรฯ
2. กระทรวงอว. ใหความอนุเคราะหแนวทางการจัดทำทำบัตร พรอมทั้งให
คำแนะนำ และขอมูลที่เปนประโยชน
การถายรูปติดบัตรใหกับพนักงานใหมทุกคน ใชเวลาในการดำเนินงานมาก
ประกอบกับพนักงานมีภารกิจสำคัญตาง ๆ จึงมีการนัดหมายเปนครั้ง ๆ ตาม
ความสะดวกของพนักงาน
ควรปรับปรุงขอมูลประวัติพื้นฐานของพนักงานที่สำคัญใหครบถวน
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานการบริหารพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ

ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน

1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและดำเนินการวิเคราะหเพื่อพัฒนา
บุคลากร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและลด ขั้นตอนการดำเนินการแกบุคลากร
ระดับความสำเร็จรอยละ 100 ของการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐาน ขอมูล
ดานการพัฒนาบุคลากร
-/มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของพนักงาน
(HRD MASTER) เพื่อใหงายตอการใชงาน การสืบคนขอมูล และการจัดเก็บ
ขอมูลไดมากขึ้น

๑๐
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

การไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากภารกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลใน
การรวมกันพัฒนา
1. ระบบที่มีการใชงานมาเปนเวลานาน สงผลใหเกิดความลาชาในการเขาออกของระบบ สงผลตอการใชงานในกรณีเรงดวน
2. ดวยขอจำกัดของระบบเปนรุนเกา จึงไมสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลไดเทาที่ควร
๑. ควรมีการจัดหาระบบฐานขอมูลดานการบริหารพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย
ใหรองรับตอการใชงาน
๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรใหมีความชัดเจนขึ้น เชน ในดานภาระงาน
ที่เคยรับผิดชอบ โดยใหมีการแบงประเภททักษะการศึกษา และภาระงานที่
เคยรับผิดชอบ เปนตน เพื่อใชใฐานขอมูลดังกลาวในการวางแผนกำาลังคนให
เหมาะสมกับงาน และการเตรียมรับบุคลากรใหมไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ Smart Office
1. เพื่อพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมงายตอการใชงานและมีความทันสมัย
2. เพื่อพัฒนาระบบใหบุคลากร สกสว. ใหสามารถคนหาหรือเขาถึงขอมูล
สวนตัว ตลอดจนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพนักงานไดงายขึ้น
ระดับความสำเร็จรอยละ 100 ของการพัฒนารูปแบบ และระบบ Smart Office
-/มีการปรับปรุงระบบ Smart Office ใหมีหัวขอขอมูลมากขึ้น เชน หัวขอการ
ลงอบรมประจำป การแบงปนขอมูลของงานตางๆ และการอัพเดทสถานะ
สัญญาพนักงาน
มีระบบ Smart Office ที่ครอบคลุมเนื้อหา และทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย
ระบบไมมคี วามเสถียร และมีขอจำกัดดานเสริฟเวอร
ควรมีการเพิ่มอัพเดทเปนประจำทุกเดือนในระบบ Smart Office

๑๑
รายละเอียด
กลยุทธที่ 1
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
กลยุทธที่ 2
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล คาตอบแทนและสวัสดิการ
๑. การพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหตอบสนองตอพันธกิจ
และภารกิจหลักขององคกร
2. เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
มีผลการศึกษารูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและภารกิจขององคกร
500,000.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระบบออนไลนในป 2563 และได
เริ่มใชจากผูบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ซึ่งไดดำเนินการ
แลวเสร็จเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2563
ใชกรอบแนทางการดำเนินงานเดิมเปนพื้นฐานในการปรับปรุง และตอยอดใน
การพัฒนา
มีการปรับเปลี่ยนตามความเห็นของของผูบริหาร ในการกำหนดหลักเกณฑการ
ประเมิน สัดสวนคะแนน และการคำนวนผลคะแนนของพนักงาน
1. ควรมีการพัฒนาระบบในการรองรับการประเมิน peers ในระยะตอไป
2. ควรมีการพัฒนาระบบในการดึงขอมูลพนักงานเปนรายบุคคล
การเสริมสรางและพัฒนาเสนทางอาชีพ
2. การจั ดทำสมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน
(Functional Competency)
เพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเปนของบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมกับบทบาท
และหนาที่
มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional
Competency)
-/กำหนดสมรรถนะที่จำเปนใหกับบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับบทบาทและหนาที่
และมีมาตรฐานสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนงบุคลากร สกสว.
บุ ค ลากรในหน ว ยงาน ให ค วามร ว มมื อ และสนั บ สนุ น ข อ มู ล ประกอบการ
ดำเนินงาน
องคกรอยูในชวงการเปลี่ยนผาน จึงทำใหยังไมมีความชัดเจนในดานการ
ดำเนินงาน
ควรมีการจัดทำคูมือมาตรฐานสมรรถนะที่จำเปนสำหรับตำแหนงพนักงาน สกสว.

๑๒
กลยุทธที่ 3
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. การคัดเลือกและพัฒนากลุมบุคลากรที่เปน Key Person ของแตละ
ภารกิจ
เพื่อเรงพัฒนาและตอยอดในชวงระหวางการเปลี่ยนผานขององคกร
1. ไดกลุมบุคลากรที่เปน Key Person
2. มีการพัฒนาเพื่อปดชองวางของสมรรถนะ
มีการคัดเลือก Key Person ในแตละกลุมภารกิจ ทั้งหมด 34 คน โดยนำ
บุคลากรเหลานั้นมาพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ซึ่งในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สามารถปดชองวาง (Gap) ได 100%
-/การตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาของบุคลากร Key Person
ผูบริหารยังขาดความเขาใจในคำนิยามของ คำวา Key Person
1. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร สกสว. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให
เปน Key Person มากขึ้น
2. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพของกลุม Key Person
การสงเสริมและสรางความรูดานนวัตกรรม (Innovation) และความคิด
สรางสรรคใหกับบุคลากรในองคกร (Creative)
การสงเสริมและสรางความรูดานนวัตกรรม (Innovation) และความคิด
สรางสรรคใหกับบุคลากรในองคกร (Creative)
มีโครงการดานการสงเสริมและการสรางความรูใหกับบุคลากรในองคกรดานนวัตกรรม
(Innovation) และความคิดสรางสรรค (Creative) อยางนอยปละ 1 – 2 ครั้ง/ป
260,000.จากการจัดโครงการอบรมมีจำนวนพนักงานเขารวมคิดเปนรอยละ 85
ซึ่งมีอัตราคาเฉลี่ยที่สูงกวาคามาตรฐานที่กำหนด (รอยละ 80)
พนักงานสวนใหญใหความรวมมือในการเขารับการอบรม
กรณีพนักงานลงทะเบียน และไมสะดวกเขารวมอบรม พรอมทั้งไมมีการแจง
ยกเลิก สงผลตอใหจนท. ไมสามารถหาผูเขารวมอบรมแทนจึงทำใหไดเสียสิทธิ
การเขาอบรมของทานอื่น
พนักงานที่เขารวมการอบรม สามารถนำความรูไปปรับใชการทำงานไดจริง

๑๓
รายละเอียด
กลยุทธที่ 1
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความผูกพันตอองคกรและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
การธำรงรักษาบุคลากร
๑. การสงเสริมดานคุณภาพชีวิตในการทำงานใหกับบุคลากร
เพื่อสงเสริมดานคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรใหมีความเหมาะสมและเกิดสมดุล
มีกิจกรรมสงเสริมดานคุณภาพชีวติ ในการทำงานของบุคลากรอยางนอย 1 – 2 ครั้ง/ป
449,730.มีการจัดกิจกรรมประจำปสำหรับบุคลากร สกสว. เปนประจำทุกป ไดแก
กิ จ กรรม สกสว. สั ม พั น ธ 2563 ในวั น ที่ 17 – 18 กั น ยายน 2563
ณ โรงแรม เดอะ ไทด รีสอรท (The Tide Resort) บางแสน จ.ชลบุรี
มีการกำหนดกิจกรรม รูปแบบการจัดงาน ตลอดจนหัวขอการสัมมนาที่มี
ความนาสนใจ
ดวยภารกิจเรงดวนจึงมีความจำเปนตองเลื่อนวันจัดกิจกรรม
ควรนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม นำมาเปน
แนวทางในการพัฒนาจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
2. การสงเสริมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใหกับบุคลากร สกสว.
สามารถนำไปเปนแนวทางหลักยึดในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต
และโปรงใส
มีกิจกรรมสงเสริมใหความรูดาน คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
อยางนอย 1 – 2 ครั้ง/ป
164,240.จากการจัดโครงการอบรมมีจำนวนพนักงานเขารวมคิดเปนรอยละ 90.56
ซึ่งมีอัตราคาเฉลี่ยที่สูงกวาคามาตรฐานที่กำหนด (รอยละ 80)
บุคลากรและผูบริหารมีความตระหนักรูและใหความสำคัญ
กรณีพนักงานลงทะเบียน และไมสะดวกเขารวมอบรม พรอมทั้งไมมีการแจง
ยกเลิก สงผลใหไมสามารถหาผูเขารวมอบรมแทน และเสียสิทธิการเขาอบรม
ของทานอื่น
พนักงานที่เ ขารวมการอบรมสามารถนำความรู ที ่ ไดไปประยุ กตใชใ นการ
ทำงานในองคกรไดจริง
3. การพัฒนาแบบทดสอบดานความพึงพอใจตอองคกร
(องคกรแหงความสุข)
เปนเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจตอองคกรและเปนขอมูลในการ
พัฒนาในอนาคต
มี แ บบทดสอบด า นความพึ ง พอใจต อ องค ก ร (องค ก รแห ง ความสุ ข )
ตามมาตรฐาน

๑๔
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

กลยุทธที่ 3
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

283,550.มี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำแบบสำรวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรประจำป
2563 พรอมทั้งจัดทำสรุปรายงานตามแผนยกระดับความผูกพันและความ
พึงพอใจฯ เพื่อนำผลวิเคราะหดังกลาวมาดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ในการยกระดับความผูกพันฯของบุคลากร สกสว.
มีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา ใหคำแนะนำในการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของบุคลากร
มีจำนวนบุคลากรตอบแบบสอบถามไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
1. ควรมีการวางแนวทางการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความผูกพันของบุคลากร
สกสว.
2. ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรอยางเปน
ระบบ และสื่อสารใหพนักงานเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน
3. ดำเนินการสำรวจเปนประจำทุกปเพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในการ
ดำเนินการ
การบริหารจัดการ ความหลากหลายของ บุคลากรและการบริหารการ
สิ้นสุดการจาง
1. การสรางและถายทอดคานิยมองคกรของ สกสว. (TSRI’S CORE
VALUES) และวัฒนธรรม SMART
เพื่อสรางและสงเสริมใหบุคลากร ในองคกรเกิดคานิยมและวัฒนธรรมSMART
ของ สกสว.
มีกิจกรรมการสรางและถายทอดคานิยมของ สกสว. (TSRI’S CORE
VALUES) และวัฒนธรรม SMARTอยางนอย 1 – 2 ครั้ง/ป
291,750.จากการจั ดโครงการอบรมมีจ ำนวนพนั กงานเขารว มคิ ดเปน รอ ยละ 80
ซึ่งมีอัตราคาเฉลี่ยเทากับคามาตรฐานที่กำหนด (รอยละ 80)
เนื่องจากมีภารกิจงานเรงดวน สงผลทำใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
1. พนักงานสวนใหญเขารวมกิจกรรมนอย เนื่องจากติดภารกิจงานสำคัญ
2. กรณีพนักงานลงทะเบียน และไมสะดวกเขารวมอบรม พรอมทั้งไมมีการ
แจงยกเลิก สงผลตใหจนท. ไมสามารถหาผูเขารวมอบรมแทนไดจึงทำให
เสียสิทธิการเขาอบรมของทานอื่น
พนักงานที่เ ขารว มการอบรมสามารถนำความรูที่ ไดไปประยุ กต ใช ในการ
ทำงานในองคกรไดจริง

หมายเหตุ : ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ครั้ ง ที่ 3/2563 มี ม ติ ใ ห ป รั บ
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเลื่อนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนของบุคลากรตามกรอบ
อยางถูกตอง ทันเวลา และ 2) การจัดทำเสนทางพัฒนาและฝกอบรม (Training and Development)
ไปบรรจุในแผนปฏิบัติการในปถัดๆไป

๑๕
โดยสรุ ป ผลการดำเนิ น ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สกสว.
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑5 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โดยไดมีการดำเนินงานตามแผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
(๑5 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม) ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,934,404.50 บาท
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปการบริหารทรัพยากรบุคคล
สกสว. ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้นเกิดจากการทำงานแบบบูรณาการรวมกับทุกฝายและหนวยงานที่
รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตางๆ และวัฒนธรรมการทำงานรวมกันเปนทีม เปนอีกหนึ่งปจจัย
ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาหมายของตามแผนปฏิบัต ิการฯ ตลอดจนตอบสนองต อ
เป า ประสงค ข องแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สกสว. พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5
และแผนปฏิบัติการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำป 2563
ปญหา/อุปสรรค
ในการดำเนินตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้
1. เนื่องดวยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาท อำนาจหนาที่สงผลใหตองมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ แผนปฏิบัติการฯ บอยครั้ง
เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
2. ในสถานการณ ดั งกล า วเกิ ด การแพรร ะบาดโรคไวรัส โคโรนา (COVID-19) สงผลตอการจั ด
กิจกรรม/โครงการ ที่ทางหนวยงานไดมีการวางแผนการดำเนินการไวเรียบรอยแลวทำใหการดำเนินการลาชา
กวาระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นเมื่อสถานการณคลี่คลายจึงตองเรงดำเนินการใหแลวเสร็จ จึงสงผลใหมีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ในชวงหลังมีความถี่มากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. การปรั บ รู ป แบบการปฏิ บ ั ติ งาน การเรีย นรูและการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อรองรับ รูป แบบใหม
(New Normal) โดยตองปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน การประชุม รวมทั้งการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากรให
เปนแบบ Work Anywhere หรือเรียนรูผานระบบ Online มากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาการเรีย นรู ดานดิจิ ทั ล จากการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี ด ิจิ ทัล และรู ปแบบการ
ปฏิบัติงานที่มีการนำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
จึงตองใหความสำคัญเรงดวนในการพัฒนาการเรียนรูดิจิทัล เพื่อใหพนักงานมีทักษะพื้นฐานในการนำเครื่องมือ
อุปกรณและเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. ระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธขององคกรควรตองรีบดำเนินการแลวเสร็จ เนื่องจาก
สงผลตอการจัดทำแผนแผนยุ ทธศาสตร การบริห ารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลประจำป เพื่อใหมีความสอดคลองและตอบสนองตอกลยุทธขององคกร

