รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (ปี 2514-2511)
และแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2514

รายงานผลดาเนินงาน
(ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า ครั้งที่ 2/2514 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2514)

2

2

| PRESENTATION NAME

รายงานผลดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) :

ผลผลิต (ปี 2564 -2566)

สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ปี 2564

1. ผลประเมิน ระดับ 2 (องค์กรคุณธรรม)
ต่อปี


ดาเนินการแล้ว

1. ผลประเมิน ระดับ 3 (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

2. ผลประเมิน ITA มากกว่า 85 คะแนน ต่อปี


ดาเนินการแล้ว

2. ผลประเมิน ITA ของ สสน. จานวน 94.74 คะแนน


ระหว่างดาเนินการ

3. ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทาระบบฯ

3. ระบบ Succession plan

3

“เพิุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุน
การดาเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล”

รายงานผลดาเนินงาน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการให้บริการเกี่ยวกับ
สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
บุคลากร

แผนงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
2564

1. การทาสัญญากับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนสาหรับ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลในครอบครัว
โดยตรงกับสถาบัน



2. พัฒนาการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าที่ และบุคคลในครอบครัวผ่านระบบ Online



2565


2566


ผลการดาเนินงานปี 2564
ดาเนินการจัดทาสัญญากับสถานพยาบาลเพิุมเติมจานวน 2
สถานพยาบาล (จากเดิมทาสัญญาไว้แล้ว 7 สถานพยาบาล) ได้แก่
โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลเวิร์ล เมดิคอล เซ็นเตอร์
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัวผ่านระบบ Online เสร็จสิูน

2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สสน.
ให้ทันสมัย

1. ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้าว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. ....
2. ปรับปรุงระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยการศึกษาเพิุมเติม ฝึกอบรม ดูงาน และ
ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. ....



3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง

ผลักดันให้ สสน. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์กรคุณธรรม







สสน. ได้รับการประเมินให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ระดับ 3)”
และได้รับผลประเมิน ITA จานวน 94.74 คะแนน

4. สร้างขวัญและกาลังใจโดยการเชิดชู
ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

1. คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ สสน. ในโครงการคนดีศรี อว.
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
บุคลากร







1. มีบุคลากรดีเด่นของ สสน. ในโครงการคนดีศรี อว. จานวน 1 คน
2. สสน. ได้ดาเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่บุคลากร จานวน 1 คน

4

ดาเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเสร็จสิูนและมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

รายงานผลดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) :

ผลผลิต (ปี 2564 -2566)
1. มี Successor ที่พร้อมในตาแหน่งงาน
สาคัญ
2. ไม่มีบุคลากรที่ทาผิดวินัยร้ายแรง

3. บุคลากรมีผลประเมิน competency gap
ลดลงเฉลี่ย 10%

5

“พัฒนาขีดความสามารถ ความเชีย่ วชาญของบุคลากร
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการนา้
ของประเทศ”
สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ปี 2564


ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
องค์กร และปรับปรุง Competency ในทุกตาแหน่งให้
สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่


ดาเนินการแล้ว


ระหว่างดาเนินการ

ไม่มีบุคลากรที่ทาผิดวินัยร้ายแรง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง Competency ในทุก
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ใหม่

รายงานผลดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน

1.ระบบนิเวศในการทางาน
(Ecosystem) ทีส่ ่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

1.กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร (HII's Core Value)

2. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets)
การทางานของบุคลากรที่ตอบสนองต่อ
การขับเคลื่อนภารกิจของ สสน.

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของ สสน.

2. ส่งเสริม KM ภายในองค์กร โดยจัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วย
วิธีการสร้างวิทยากรภายใน (Internal Trainer)

ระยะเวลาดาเนินการ
2564

6

2566

ผลการดาเนินงาน







ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มคนจานวนมากได้







จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรภายใน จานวน
13 หลักสูตร





ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร
ระดับกลาง บุคลากรสายวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนทั้งสิูน 12 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 66.67 ตามแผน





อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการพัฒนาองค์กร



2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่งงาน (Succession plan)

3. ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด
(Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ทางานบนหลักคุณธรรมและ
มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

2565

1. ปลูกฝังกระบวนการทางความคิด ความเชื่อในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Growth mindset)







ดาเนินการปลูกฝังความคิด ในการพัฒนาตนเอง ด้วยการจัด
อบรมหลักสูตร เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วย Growth
Mindset ให้กับบุคลากรจานวนทั้งสิูน 46 คน

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดและพฤติกรรมในการทางานเพื่อ
องค์กรและประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม







ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สสน. ปี 2514 (ร้อยละ 100)

รายงานผลดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) :

ผลผลิต (ปี 2564 -2566)
มีระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลัก
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (100%)

7

“ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีท่ ันสมัย พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ”
สถานะการดาเนินงาน

ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน ปี 2564
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมิน
Competency Online

รายงานผลดาเนินงาน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

แผนงาน
1. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ออนไลน์ (Competency Online)
2.จัดทาระบบสรรหาบุคลากรออนไลน์
(e-Recruitment)

8

ระยะเวลาดาเนินการ
2564


2565




2566

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมิน
Competency Online ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เริุมดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) :

ผลผลิต (ปี 2564 -2566)
1. มี Process flowchart ที่ครบทุกภารกิจ
และมีความเชื่อมโยงกันทั้ง สสน. (100 %)
2. มีองค์ความรู้บนระบบปีละ 15 รายการ

9

“สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการ
ทางาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก
ของ สสน.”
สถานะการดาเนินงาน


ระหว่างดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน ปี 2564
ดาเนินการกาหนดความเชื่อมโยงในทุกภารกิจ ของ
สสน. และกาหนดจานวน Process flowchart
ทั้งหมดที่สอดรับกับภารกิจของ สสน.
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้
(KM) โดยมีองค์ความรู้ที่พร้อมนาขึ้นระบบแล้ว
จานวน 18 รายการ

รายงานผลดาเนินงาน
กลยุทธ์

แผนงาน

1.ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการ
ทางานทุกส่วนงานของ สสน. เพื่อให้
เกิดมาตรฐานการทางานตาม
กระบวนการ

จัดทาแผนภูมิการไหลของกระบวนการทางาน
(Process Flowchart)

2. พัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ของ
สสน.

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (เว็บไซต์
KM)

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามค่านิยมหลักของ สสน.

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
2. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของ สสน.

ระยะเวลาดาเนินการ
2564






10

2565






2566


ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการกาหนดความเชื่อมโยงในทุกภารกิจ ของ
สสน. และกาหนดจานวน Process flowchart
ทั้งหมดที่สอดรับกับภารกิจของ สสน.



อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้
(KM) โดยมีองค์ความรู้ที่พร้อมนาขึ้นระบบแล้ว
จานวน 18 รายการ



1. ดาเนินการจัดกิจกรรม Run for Health จานวน
2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิูน 85 คน
2. ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-14
จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก
สสน. ในหัวข้อ HII : Driving forward to the goal
ไปจัดในปี 2515

รายงานผลดาเนินงาน
 จานวนหัวข้อการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ฏิบัตงิ าน สสน.
80

ร้อยละ

60
40
20
0
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดหัวข้อกิจกรรม

(คณะกรรมการ สสน. ในการประชุมครั้งที่ 2/2514
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2514 มีมติอนุมัติแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2514)

11

หมวดที่ 1 5 นโยบาย
หมวดที่ 2 5 การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
หมวดที่ 3 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
หมวดที่ 4 5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
ค่านิยมหลัก สสน.
รวมทัง้ สินู

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

จานวนหัวข้อ
ตามแผนฯ

จานวนหัวข้อที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

คิดเป็น
ร้อยละ

4
7

3
5

75.00
71.43

18

12

66.67

4

1

25.00

33

21

63.64

รายงานผลดาเนินงาน
 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ Classroom

12

รูปแบบ Virtual Classroom

รายงานผลดาเนินงาน
 งบประมาณ

 วิทยากร

1. งบประมาณที่กาหนดตามแผนฯ
2,
31.34%
12 ,
13.11%

วิทยากร
ภายใน
ภายนอก
รวมทั้งสิูน

13

=

วิทยากรภายใน
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
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3. คิดเป็นร้อยละ

รายงานผลดาเนินงาน
 การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
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91.16 92.43 91.80 90.23 90.46 90.35
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ระดับที่ 3

(องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สสน.

วิทยากร
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การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
ผลประเมินระดับองค์กรคุณธรรม
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 การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

44.24
คะแนน

การพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
สรุปผลคะแนนจากแบบสอบถามการติดตามผล
ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

1. การพัฒนาตนเอง (42.31%)
2. พัฒนางาน (42.31%)
3. พัฒนาหน่วยงาน (33.42%)
4. แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน (56.45%)

“ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ โดยรวมเฉลี่ย
ร้อยละ 33.14 ”

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน :
1. สถานการณ์โรค Covid-19 มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การดาเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. การจัดอบรมแบบ Online ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการจัดอบรมในห้องเรียนแบบปกติ เนื่องจากผู้เข้าอบรมอาจจะทา
กิจกรรมอื่น ๆ ไปพร้อมกับการอบรม ทาให้ ไม่มีสมาธิในการอบรมเท่าที่ควร

การปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้น :
1. ปรับเปลี่ยนการจัดโครงการ/กิจกรรมบางส่วนมาเป็นรูปแบบ Online เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนฯ ที่กาหนด
2. การจัดอบรม Online ควรกาหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการโต้ตอบระหว่างกันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
1. เพื่อเป็นการสนับสนุน KM ของ สสน. จึงมีความเห็นให้วิทยากรภายใน (Internal trainer) มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน สสน. ตามแผนพัฒนาฯ ที่กาหนด
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