รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สพภ. ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
1. การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

2. การบริหารงานบุคคล
2.1 การต่อสัญญาจ้าง

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.3 การสรรหาบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
3.1 Knowledge Management (KM)

ผลดาเนินงานประจาปี
ดำเนินกำรทบทวนและจัดทำข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกำศ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ว่ำด้วย
กำรพัฒนำและบริหำรงำนบุคคล พ.ศ.2560
1. จัดทำประกำศสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ
(องค์กำรมหำชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรทดลองปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2561
2. ทบทวนและจัดทำประกำศสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำร
เลื่อนเงินเดือนประจำปี กำรต่อสัญญำจ้ำงและกำรสั่งให้พ้น
จำกตำแหน่งโดยเลิกสัญญำจ้ำง พ.ศ.2561
3. ทบทวนและจัดทำระเบียบสำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกฐำนชีวภำพ(องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
4. จัดทำข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนพัฒนำ
เศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพว่ำด้วยสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงำน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561
2.1 กระบวนกำรต่อสัญญำจ้ำง มี 2 ส่วน ดังนี้
2.1.1 สรรหำเจ้ำหน้ำที่ทดแทนอัตรำที่ว่ำงจำนวน 5 อัตรำ
2.1.2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่
ได้ครบตำมแผนและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำง จำนวน 14 คน
2.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีเพื่อเลื่อน
เงินเดือนประจำปี ดำเนินกำรแล้วเสร็จและเป็นไปตำมแผน
2.3 กำรสรรหำบุคลำกร ดำเนินกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่
ทดแทนตำแหน่งที่ว่ำงจำนวน 6 ตำแหน่ง
สพภ.ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรครบถ้วนตำมแผน โดยวำง
แนวทำงกำรพัฒนำ 3 ส่วน โดยสรุปผลกำรดำเนินงำนดังนี้
3.1 Knowledge Management (KM) จัดเวทีโดยให้
เจ้ำหน้ำที่ได้พัฒนำทักษำะกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำน รวมทั้งก่อให้เกิดกำรนำ
ประสบกำรณ์และบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งมีกำรจัด KM จำนวน 12 เรื่อง
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ได้แก่ กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน (Basic Life Support), กำร
บริหำรหมวดหมู่สินค้ำ (Modern Trade) , ควำมรู้เกี่ยวกับ
ต้นทุนต่อหน่วย, ควำมรู้เกี่ยวกับ ITA , กำรเพิ่มคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจ ให้แก่ไผ่และหวำย, กำรจัดกิจกรรม Bio Gang ,
แมลงกับกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ, ศูนย์กำรเรียนรู้ ชุมชน
ท่ำโพธิ์ จ.พิษณุโลก, แนวทำงกำรตรวจประเมิน กำรถ่ำยทอด
ค่ำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล สพภ., สิทธิที่
ควรทรำบกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต, ระบบติดตำมและ
ประเมินผลเชิงยุทธศำสตร์, กำรใช้งำนระบบกำรลำออนไลน์
3.2 In-house Training จัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดอบรมจำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. กำรใช้ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (เดือน ต.ค. 60 /
ผู้เข้ำร่วม 80 คน)
2. กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน (เดือน
พ.ย. 60 / ผู้เข้ำร่วม 80 คน)
3. กำรกรอกข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย (เฉพำะตัวแทนกลุ่ม
กิจกำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำ / เดือน ธ.ค. 60 /
ผู้เข้ำร่วม 12 คน)
4. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) ประจำปีงบประมำณ 2561 (มี.ค. 61 – ผู้เข้ำร่วม 24
คน)
5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำน 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) ของ สพภ. (เม.ย. 61 – ผู้เข้ำร่วม 45 คน)
6. ควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรฯ (พ.ค. 61 –
ผู้เข้ำร่วม 29 คน)
7. กำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) และกำรกำหนด
คุณลักษณะเฉพำะ (Spec) (ส.ค.61 – ผู้เข้ำร่วม 47 คน)
8. กำรปรับปรุงคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
เป็นแนวทำงสู่กำรปฏิบัติ (3 ก.ย. – ผู้เข้ำร่วม 28 คน)
9. กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็น 4.0 อย่ำงยั่งยืน (28 ก.ย.
61 – ผู้เข้ำร่วม 50คน)
3.3 Public Training
1. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรปฏิบัติงำนกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ (ธ.ค. 60 - อบรม 2 คน)
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2. กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของผู้ประกอบกำรที่ใช้
ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (มี.ค. 61 – อบรม
8 คน)
3. กำรอบรมศำสนพิธีและมำรยำทไทยในศำสนพิธี (เม.ย. 61
– อบรม1 คน)
4. กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของหน่วยงำนภำครัฐสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน (พ.ค. 61 – อบรม 1 คน)
5. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในและป้องกัน หรือควบคุมควำมเสียหำยตำมมำตรกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ค. 61 – อบรม 1 คน)
6. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริกำรสัญญำและกำร
บริกำรพัสดุตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 (มิ.ย. 61 – อบรม 4 คน)
7. ควำมก้ำวหน้ำกำรปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบของ
หน่วยงำน หรือกองทุนเพื่อให้รองรับกำรจ่ำยเงินคืนแก่
สถำนพยำบำลกรณี “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่
(UCEP)” (มิ.ย. 61 – อบรม 1 คน)
8. กำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ส.ค.61 –
อบรม 1 คน)
9. ศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ก.ย.- อบรม 1 คน)

