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รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2565
ตามแผนบรหิารทรพัยากรบคุคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

(ฉบับทบทวน)
และแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(อ้างถึง มติคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2565)



วิสัยทัศน์ (HR Vision) :
“สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนและสนบัสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สสน.”

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ให้สามารถสนับสนนุการพัฒนาและบริหารจัดการน ้า

ของประเทศ

พันธกิจ
(HR Mission)

1. ยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

4. ผลักดัน สสน. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
แห่งความสุข รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร

เป้าหมาย
(Goals)

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม รักษาและสร้างคนดีและคนเก่งให้พัฒนา สสน. ไปสู่ความยั่งยืน บุคลากรมีขีดความสามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุน
การด าเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทีท่ันสมยั พร้อมรองรับ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทลั

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนา
กระบวนการท างาน และเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรตามค่านิยมหลักของ สสน.

กล
ยุท

ธ์

กล
ยุท

ธ์

กล
ยุท

ธ์

1. พัฒนากระบวนการให้บริการเก่ียวกับสวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสอบความต้องการขององค์กรอย่างมืออาชีพ

2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้น าไปสู่องค์กร
แห่งคุณธรรม

3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง

4. สร้างขวัญและก าลังใจโดยการเชิดชูผู้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ

พัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

1. ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการท างาน
ทุกส่วนงานของ สสน. เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
การท างานตามกระบวนการ

2. พัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ของ สสน. 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลัก
ของ สสน.

1. ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ท างานบนหลักคุณธรรม
และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

2. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานของบุคลากร
ที่ตอบสนองต่อการขับเคล่ือนภารกิจของ สสน.

3. สร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ทีส่่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง

กล
ยุท

ธ์

ผลการด าเนินงาน ปี 2565 : ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่ก าหนด (ร้อยละ 100)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่สนับสนุน
(HRM) การด าเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

1. พัฒนากระบวนการ
ให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรอย่างมืออาชีพ

1. พัฒนาการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าที่ และบุคคลในครอบครวัผ่านระบบ Online ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

พัฒนาระบบเบิกจ่ายสวัสดิการแบบ Online ให้มีความคล่องตัวและลด
ขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยการทบทวนการมอบอ านาจผู้อนุมัติการเบิกจ่าย

2. ลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐด้วยการน า
เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประจ าปีที่เกิดขึ้นมาจัดสรรเป็นเงิน
สวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนให้แก่
เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
พ.ย. 2565

สสน. ได้สรุปจ านวนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2565 มา
จัดสรรเป็นกรอบวงเงินสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน และประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืนให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างเสนอต่อ
คณะกรรมการ สสน. ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2565

3. การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยจัดให้มีการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19  ให้แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ COVID-19 (Moderna) แก่
บุคลากร จ านวนรวมทั้งสิ้น 176 คน ดังนี้
1. บุคลากรที่รับวัคซีนฯ เข็มที่ 3 จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.82)
2. บุคลากรที่รับวัคซีนฯ เข็มท่ี 4 จ านวน 133 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.57)
3. บุคลากรที่รับวัคซีนฯ เข็มท่ี 5 จ านวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.61)3

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



ยุทธศาสตรท์ี ่1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่สนับสนุน
(HRM) การด าเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
เพื่อให้น าไปสู่องค์กรแห่ง
คุณธรรม

ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. .... ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ และมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

3. เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้าน
คุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง

ผลักดันให้ สสน. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินองค์กร
คุณธรรม

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

1. สสน. ได้รับผลประเมินในระดับ 3 (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) 
2. สสน. ได้รับผลประเมิน ITA จ านวน 94.01 คะแนน

4. สร้างขวัญและก าลังใจโดย
การเชิดชูผู้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ

1. คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ สสน. ในโครงการคนดีศร ีอว.
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
บุคลากร

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

1. มีบุคลากรดีเด่นของ สสน. ในโครงการคนดีศรี อว. จ านวน 1 คน
2. สสน. ได้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
บุคลากร จ านวน 3 คน โดยจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง อว. เพื่อ
ด าเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว4

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
(HRD) บริหารจัดการน ้าของประเทศ

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

1. สร้างระบบนิเวศในการท างาน 
(Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม KM ภายในองค์กร โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างวิทยากร
ภายใน (Internal Trainer)

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรภายใน ตามแผนฯ ก าหนด
จ านวน 14 หัวข้อ ได้ด าเนินการตามแผนฯ จ านวน 13 หัวข้อ และจัด
กิจกรรมเพิ่มเติม จ านวน 3 หัวข้อ รวมทั้งสิ้น 16 หัวข้อ (ร้อยละ 100)

2. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การ
ท างานของบุคลากรที่ตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ สสน.

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่
จ าเป็นในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สสน.

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลาง 
บุคลากรสายวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ครบถ้วนตามแผนฯ ที่
ก าหนด จ านวน 24 หัวข้อ (ร้อยละ 100)

2. จัดท าระบบแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
(Succession plan) ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

1. ด าเนินการทบทวนสมรรถนะของบุคลากร (Competency) ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่
2. ก าหนดระบบแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession plan) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบได้แก่ โครงสร้างและ Career path, หลักเกณฑ์
การคัดเลือก, การพัฒนาบุคลากร
3. เริ่มด าเนินการพัฒนา Successor ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25665

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



ยุทธศาสตรท์ี ่2 : พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
(HRD) บริหารจัดการน ้าของประเทศ

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

3. ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด
(Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ท างานบนหลักคุณธรรมและมุ่งเน้น
ประโยชน์ส่วนรวม

1. ปลูกฝังกระบวนการทางความคิด ความเชื่อ
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Growth 
mindset) ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

จัดกิจกรรมปลูกฝัง Mindset ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน
ด้วยจิตอาสาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. หัวข้อ “กว่าจะเป็น สสน.” (บรรยายโดย ดร.รอยล จิตรดอน)
2. หัวข้อ “ชีวิต คือ โอกาส” (บรรยายโดย รอว.)
3. หัวข้อ “การจัดการน ้าชุมชนตามแนวพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง” (บรรยายโดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ)

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิดและพฤติกรรม
ในการท างานเพื่อองค์กรและประโยชน์ส่วนรวม
และยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สสน. ปี 2565 แล้วเสร็จ 
(ร้อยละ 100)
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



ยุทธศาสตรท์ี ่3 : ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย พร้อมรองรับ
(HRIS) การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

พัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

1. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ออนไลน์ (Competency Online)

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

1. พัฒนาระบบ Competency Online แล้วเสร็จ
2. จัดอบรมเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับรูปแบบและการใช้งานระบบฯ
3. เปิดรอบประเมินสมรรถนะบุคลากร ในเดือน มี.ค. 2565 และน าผล
การประเมินมาก าหนดหัวข้อการพัฒนาตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.จัดท าระบบสรรหาบุคลากรออนไลน์ 
(e-Recruitment) ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการออกแบบโครงระบบและจัดท าขอบเขตงาน (TOR) โดยตาม
แผนจะพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



ยุทธศาสตรท์ี ่4 : สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการท างาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(OD) ตามค่านิยมหลักของ สสน.

กลยุทธ์ แผนงาน สถานะ ผลการด าเนนิงาน ปี 2565

1.ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการท างาน
ทุกส่วนงานของ สสน. เพื่อให้เกิด
มาตรฐานการท างานตามกระบวนการ

จัดท าแผนภูมิการไหลของกระบวนการท างาน
(Flowchart) ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการจัดท าต้นแบบ IDEF0 ระดับองค์กร และระดับภารกิจ พัฒนา
คลังข้อมูลน ้า และระดับงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้า แล้วเสร็จ 

2. พัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ของ สสน. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
(เว็บไซต์ KM)

⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) แล้วเสร็จ

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตาม
ค่านิยมหลักของ สสน.

1. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร 
(HII's Core Value) ⚫

(ด าเนินการแล้ว)

ด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักองค์กร (HII’s Core Value)
2. กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม (CSR)
3. กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานท”ี

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
⚫

(ด าเนินการแล้ว)

จัดกิจกรรม Run for Health จ านวน 5 รุ่น และได้รับคะแนนความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมเฉลี่ย ร้อยละ 93.128

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ของ สสน.



▪ จ านวนหวัขอ้การจดักจิกรรมตามแผนฯ

หมวดหวัขอ้กจิกรรม
จ านวนหวัขอ้
ตามแผนฯ

จ านวนหวัขอ้
ที่ด าเนนิการแลว้เสรจ็

คิดเปน็
ร้อยละ

หมวดที ่1 : นโยบาย 4 3 75.00
หมวดที ่2 : การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร 7 7 100.00
หมวดที ่3 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 11 11 100.00
หมวดที ่4 : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สสน. 11 11 100.00
หมวดที ่5 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก สสน. 4 4 100.00
กิจกรรมหัวข้ออ่ืนๆ เพิ่มเติม 0 6 -

รวมทัง้สิน้ 37 42 113.51
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หมวด
พัฒนาทักษะ
ดิจิทัล

หมวด
เสริมสร้าง

วัฒนธรรมและ
ค่านิยมหลัก

กิจกรรม
หัวข้ออื่นๆ 
เพิ่มเติม

จ านวนหัวข้อตามแผนฯ จ านวนหัวข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปี 2565

(คณะกรรมการ สสน. ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

มีมติอนุมัติแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565)
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปี 2565
▪ ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจดักจิกรรมการเรียนรู้



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปี 2565

16 หลักสูตร
38 %

26 หลักสูตร
62 %  

วิทยากรภายใน วิทยากรภายนอก

▪ วิทยากร

วิทยากร จ านวนหัวขอ้ คิดเป็นรอ้ยละ

ภายใน 16 38

ภายนอก 26 62

รวมทั้งสิ้น 42 100

▪ งบประมาณ

1. งบประมาณที่ก าหนดตามแผนฯ

= 1,000,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

= 1,025,659 บาท

3. คิดเป็นร้อยละ

= 102.56 %
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปี 2565
▪ การประเมนิผลความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาบคุลากร

รายการ
วิทยากรภายใน วิทยากรภายนอก

ภาพรวม
หลักสตูร วิทยากร รวมเฉลีย่ ภาพรวม

หลักสตูร วิทยากร รวมเฉลีย่

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา

91.80 91.47 91.64 90.01 91.66 90.84

0 20 40 60 80 100

วิทยากร
ภายใน

วิทยากร
ภายนอก

วิทยากร

หลักสูตร

ร้อยละ

91.66%

90.01%

91.47%

91.80%

▪ การตดิตามผลการพฒันาบคุลากร
การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร1

การพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ2

ผลประเมินระดับองค์กรคุณธรรม

ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ สสน.

ระดับที่ 3
(องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

94.01
คะแนน

สรุปผลคะแนนจากแบบสอบถามการติดตามผล
ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

1. การพัฒนาตนเอง (93.18%)

2. พัฒนางาน (100.00%)

3. พัฒนาหน่วยงาน (81.82%)

4. แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน (65.91%)

“ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีการน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนา

ด้านต่างๆ โดยรวมเฉลี่ย
ร้อยละ 85.23 ”
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(26 หลักสูตร)

(16 หลักสูตร)
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจ าปี 2565

▪ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันาการด าเนนิงานใหด้ขีึ้น

ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน :
ด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมิน Competency ของบุคลากรเพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการพัฒนาเริ่มด าเนินการล่าช้า
ตามไปด้วย

การปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น :
1. บางหลักสูตรต้องจัดการอบรมแบบ On-site เท่าน้ัน ซึ่งการรวมตัวของคนจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการ
เพิ่มมาตรการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้รัดกุมมากขึ้น

2. การจัดอบรม Online ควรก าหนดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการโต้ตอบระหว่างกันมากขึ้น

ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
เพ่ือเป็นการสนับสนุน KM ของ สสน. จึงมีความเห็นให้วิทยากรภายใน (Internal trainer) มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน สสน. ตามแผนพัฒนาฯ ท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง


