รายงานผลการดาเนินงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
และนโยบายการบริหารงานบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ สบร. ที่ 4 : การพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิ ภาพภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ถึงทิศทางการทางานของ
องค์ ก ร ภายใต้ บ ทบาทภารกิ จ ใหม่ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก ร ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านั ก รั ก องค์ ก รให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการทางานในระดับที่สูงขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบ
การทางานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและตามนโยบาย
การบริหารงานที่จะต้องปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้
รองรับกับการปรับองค์กรและเกิดความพร้อมในการทางานให้สอดรับกับทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมาก
ขึ้น โดยจะมุ่งเน้นการบูรณาการแผนงาน เสริมสร้างทักษะความสามารถให้ปฏิบัติงานได้หลากหลายทักษะ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภาครัฐ
และปลูกฝังค่านิยมในการทางานด้วยความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต
เพื่อให้บุคลากรของส่วนงานกลางและหน่วยงานภายใน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร
และระดับปฏิบัติการของ สบร. ในลักษณะการบูรณาการร่วมกันทุกส่วนงาน การสร้างการรับรู้ทิศทางการทางาน
ขององค์ กร ภายใต้ บ ทบาทภารกิ จ ใหม่ เสริ มสร้า งความเข้ มแข็ง ภายในองค์ กร ปลู กจิ ตส านึ กรั กองค์ กรให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการทางานในระดับที่สูงขึ้น มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบ
การทางานต่างๆที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาประเทศของรับบาลและตามนโยบาย
การบริหารงานที่จะต้องปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานได้ร่วมกันระดมสมองเพื่ อ
กาหนดแผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การดาเนินการตามการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีผลการดาเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การพัฒนาและปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสานักงาน ให้สอดรับกับโครง
สร้างขององค์กร และเป็นไปตามกฏหมายที่กาหนด ซึ่งได้ดาเนินการเสนอต่อผู้มีอานาจเพื่อขอ
ความเห็น ชอบตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)
2) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะในการทางาน โดยมุ่งเน้นแนวทางการ
พัฒ นาศักยภาพด้านต่างๆ ได้แก่ ส่ งเสริมให้ เกิดความเข้าใจองค์กรและระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์/เสริมสร้างสมรรถนะในการทางาน พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานระดับสูง/ผู้บริหาร (Management Competency) ดังนี้
2.1 กาหนดให้บุคลากรทุกส่วนงานดาเนินการบริหารงานภายในให้เป็นแบบไร้กระดาษ (e-office)
อย่างเต็มรูปแบบ และจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ e – office ซึ่งเป็นระบบ
งานหลักของ สบร. เพื่อให้รองรับงานเอกสารของหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายในทั้งหมดได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและลด ประหยัดทรัพยากร โดยมีผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงานเข้าร่วมหารือ
เพื่อให้ความเห็นและเสนอแนะถึงกระบวน/ขั้นตอนต่างๆ ให้มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับ
การสื่อสารที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บเอกสารในระบบดิจิทัลและสืบค้นได้ง่าย เป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกระบวนการทางานขององค์กรสามารถกระตุ้นการทางานภายในองค์กร
ให้มีมากขึ้น
2.2 จัดอบรมส่งเสริมให้เกิด ความเข้าใจองค์กร และระบบราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการภายในให้กับ
ส่วนงานกลางและหน่วยงานภายใน จานวน 2 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 110 คน
2.3 จัดส่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั่วไปและพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ จานวน 5 หลักสูตร
2.4 มีการจั ด กิจ กรรมเสริ มสร้ างทั กษะการทางานเป็นทีมและกิจ กรรมปลู กฝั ง ส่ งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม รักษาวินัย และสร้างธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาบริหารจัดการงานในด้าน
ต่างๆของสานักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) การสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร คานึงถึงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทางานของ
บุคลากร ให้เหมาะสม มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดีในการทางาน และจัด
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตบุคลากร และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย และสร้างธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากร โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนร่วมของสานักงาน และมีการสื่อสารให้บุคลากรประพฤติตามระเบียบวินัยและจริยธรรม
3.1 กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทีด่ ี จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้การทางานอย่างมีความสุข ได้แก่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสื่อสารสนเทศภายในสานัก
งาน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการทางานเป็นที ม ปรับปรุงภูมิทัศน์บางพื้นที่ภายในสานักงาน
การทาความสะอาดและฉีดน้ายาฆ่าเชื้อโรคตามเกณฑ์ เป็นประจาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
3.2 มีการจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต ให้กับบุคลากร และมีการตรวจสุขภาพประจาปี
3.3 จัดทา (ร่าง) แบบสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข สร้างผลงานที่ดี และรู้สึกผุกพันกับสานักงาน
3.4 การกากับ ให้ บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ ง
ประกาศ และนโยบายของสานักงาน และผลักดันองค์กรไปสู่การทางานที่สร้างความเจริญให้แก่
บุคลากร
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการบริหารจัดการ
จากการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม
2563 – 31 มีนาคม 2564) ที่ผ่านมา ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรากฏประเด็นปัญหาและอุปสรรค และ
แนวทางการบริหารจัดการงานบุคลากร ดังนี้
ประเด็น

ผลกระทบ

1. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้
บุคลากรอาจไม่ได้รับข้อมูลทีส่ อด
สอดคล้องกับสถานการณ์และเทค โนโลยี คล้องกับสถานการณ์และเทคโน
ทีท่ ันสมัยและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลยีท่ที ันสมัยและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

แนวทางการบริหารจัดการ
1.ทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอด คล้องกับ
สถานการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ออกใหม่
2. พัฒนาระบบงาน เพื่อรองรับการ Training
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2. ดาเนินการแนวทางการพัฒนา
บริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง การสารวจ
ความผูกพัน

บุคลากร ให้สามารถเข้าอบรมได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
มีการสื่อสารแบบสองทาง เมื่อมีการอบรม และ
มีการจัดบทเรียนต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับบุคลากร
ให้บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม ตามแผนการพัฒนา
บุคลากรยังไม่ได้รบั การพัฒนา
1. พัฒนาบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทาง
บริหาร จัดการเกีย่ วกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง การ
2. การค้นหาและสารวจความคิดเห็น
สร้างความผาสุก ผูกพันของ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน และความ
องค์กร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผูกพัน ถึงปัจจัยที่มีผลของบุคลากรต่อองค์กร
สภาพแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น พบว่า กิจกรรมดังกล่าว สามารถดาเนินการในภาพรวมได้
ตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งทาง สบร. และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินการและมีการควบคุมที่เพียงพอ
และเหมาะสม ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอ แนะ ดังนี้
1. ในการดาเนินการด้านพัฒนาบุคลากร การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของสานักงาน ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบงาน เพื่อรองรับ
การ Training บุคลากร
2. พัฒนาบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่ง
3. การค้นหาและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน และความผูกพันถึงปัจจัยที่มี
ผลของบุคลากรต่อองค์กร สภาพแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ความผูกพัน ถึงปัจจัยที่มีผลของบุคลากรต่อองค์กร สภาพแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทาให้การ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรล่าช้าและไม่สามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากบางโครงการ และ
บางกิจกรรมต้องชะลอออกไปอย่างไม่กาหนด และบางโครงการและบางกิจกรรมต้องยุติ การดาเนินการ รวมทั้งการ
ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานอื่นก็ชะลอเช่นกัน
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