
รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สวก. ประจ าปีงบประมาณ 2561                   
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 ดังนี้ 

ล าดับ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2561  ผลการด าเนินงาน 
1 การปรับโครงสรา้งองค์กรตามแผนงานและ              

ระยะเวลาที่ก าหนด  
1) ทบทวนและปรบัโครงสร้างและก าหนดการ        มี.ค. 61 

แบ่งส่วนงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2) ทบทวนและปรับรายละเอียดภาระงานและ            มี.ค. 61 
    กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (Functional  
   Descriptions) และแตล่ะต าแหน่งงาน (Job 
   Descriptions) ของเจา้หน้าทีท่ี่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

 

 
 
1) ทบทวนและปรับโครงสร้างและการก าหนดการ      ก.พ.61 

แบ่งส่วนงาน 
     (1) คณะกรรมการบริหาร สวก.มีมติที่ประชุมคร้ังที่  
         1/2561 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 เห็นชอบให้ปรับ 
         โครงสร้างการแบง่ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของ 
         ส่วนงานใหม ่โดยให้แยกงานยุทธศาสตร์ วางแผน  
         และงบประมาณ ออกจาก กลุ่มงานผู้อ านวยการ 
         ส านักงาน ตัง้เป็น ส านักนโยบายและแผน พร้อมทั้ง 
         ปรับขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานใหม่ ตามประกาศ 
         คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก. เร่ือง การ 
         แบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 
         2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61 โดยให้มีผลบังคบัตั้งแต่ 
         วันที่ 3 ก.พ. 61 

(2) ผู้อ านวยการ สวก. ได้จัดแบง่งานภายใต้ส่วนงาน 
    ใหม่ ตามประกาศ สวก. เร่ือง การจัดแบ่งโครงสร้าง 
    งานภายใต้ส่วนงานของส านกังานพฒันาการวิจัย 
    การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13  
    ก.พ. 61 มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 14 ก.พ. 61 

2) ทบทวนและปรบัรายละเอียดภาระงานและกจิกรรม       มี.ค. 61 
    ของแต่ละหน่วยงาน (Functional Descriptions)  
    และแต่ละต าแหนง่งาน (Job Descriptions)  

(1)  ทบทวนและปรบัรายละเอียดภาระงานและกิจกรรม 
 ของแต่ละ หน่วยงาน (Functional Descriptions)  
 รวม 8 ส่วนงาน และรายละเอียดภาระงานและกิจกรรม 
 ของแต่ละต าแหน่งงาน (Job Descriptions) รวม 59 
 ต าแหนง่งาน   

(2) ผู้อ านวยการ สวก. เห็นชอบและให้ใช้เป็นแนวทาง 
ในการก าหนดรายละเอียดภาระงานของแต่ละต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 
 
 
 
 



ล าดับ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2561  ผลการด าเนินงาน 
 3) ทบทวนและปรบัโครงสร้างตน้แบบสมรรถนะ        มี.ค. 61 

   ของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ทบทวนและพัฒนาวิธีการประเมินผล            มิ.ย. 61 
   การปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีใ่ห้มปีระสิทธิภาพ 
   มากขึน้   
 
 
 
 
 
5) ทบทวนและปรบัโครงสร้างระดับต าแหนง่งาน      ก.ย. 61         
   ของเจ้าหน้าที ่

3) ทบทวนและปรับโครงสร้างต้นแบบสมรรถนะ        มี.ค.61 
    ของจ้าหน้าที่ โดย ด าเนินการดังนี้  

(1) ปรับปรุงค าจ ากัดความของสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะในการบริหาร และสมรรถนะ 
เฉพาะต าแหน่งงาน 

(2)  ก าหนดสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งใหม่เพิ่มเติม   
      2 ด้าน ได้แก่ ดา้นการคิดเชิงนวัตกรรม และ 
      ด้านทักษะการให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ 
(3) ตัดสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 1 ด้าน คือ  
      ด้านการบริหารการลงทุน 
(4)  ผู้อ านวยการ สวก. เห็นชอบการปรับปรุง 
     และก าหนดโครงสร้างตน้แบบสมรรถนะ 
     ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 ประกอบด้วย  

(4.1)  สมรรถนะหลัก 5 ด้าน  
(4.2)  สมรรถนะในการบริหาร 2 ด้าน  
(4.3)  สมรรถนะเฉพาะต าแหนง่ 24 ด้าน  

4) ทบทวนและพัฒนาวิธีการประเมินผลการ           เม.ย. 61 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
(1)  ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ท าให้ 
     การประเมินผลการปฏิบัตงิานไม่มปีระสทิธิภาพ  
(2)  จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

 การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดบั  
(3)  ผู้อ านวยการ สวก. เห็นชอบให้และใช้เป็นแนว 
     ทางปฏบิัติ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61         

5) ทบทวนและปรบัโครงสร้างระดับต าแหนง่งานของ        มี.ค. 61 
    เจ้าหน้าที ่    
    (1) คณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 
       2/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 เห็นชอบให้ก าหนด 
        ระดับต าแหนง่ชัน้งานเพิม่ยอ่ยมากขึ้น จากระดบั 
        ปฏบิัติการเปน็ปฏิบัติการ 1และปฏิบัติการ 2  
       และจากระดบัอาวุโส เป็นอาวุโส 1และอาวุโส 2  
       พร้อมทั้งเห็นชอบการปรบัอัตราเงินเดือนในแต่ละ 
       ระดับชัน้งาน ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร 
       งานบุคคล สวก. เร่ือง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน 
       ของเจ้าหน้าที ่สวก. พ.ศ. 2561 ลงวันที ่20 มี.ค. 61  
        มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 61 
 
 



ล าดับ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2561  ผลการด าเนินงาน 

  
 

                             

(2) คณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติที่ประชุม            
    ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61  
    เห็นชอบให้ก าหนดต าแหน่งงานใน 
    สายงานสนับสนุน ให้สามารถเติบโตระดับ 
    ต าแหน่งอาวุโส งานละ 1 ต าแหน่ง  
     ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก.  
     เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่ ต าแหน่งงาน และจ านวน 
    อัตราก าลัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 มี.ค.61  
    มีผลใช้บงัคับตั้งแตว่ันที่  21 มี.ค.61  

2 ปรับปรงุระเบียบว่าด้วยด้วยสวัสดิการและประโยชน ์  ส.ค.61 
เกื้อกูลส าหรบัเจา้หน้าที่ พ.ศ.2546 

1. เนื่องจากระหว่างปงีบประมาณ 2561 มีนโยบายของรัฐบาล โดย 
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ในเรื่องการเลือกใช้ 
    สิทธิเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหนา้ที่และครอบครัว ซึ่งเรือ่ง 
    นี้ ยงัไม่ชัดเจนถึงสิทธิทีจ่ะเลือกใช้  
 2. การปรบัปรงุแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนตา่ง ๆ   
     เพื่อให้รองรับการจา่ยเงนิคืนแก่สถานพยาบาล กรณี "เจบ็ป่วย 
     ฉุกเฉินวิกฤต มสีิทธิทุกที่" เนื่องจากการเลือกใช้สทิธิในข้อ 1 ยังไม่ 
     ชดัเจน จึงยงัไมส่ามารถด าเนนิการในเรื่องนี้ เพราะการแกไ้ข 
     ปรบัปรุงต้องสอดคล้องกนักับข้อ 1 
3.   จึงเสนอทีป่ระชุมขอชะลอการปรับปรุงระเบียบนีไ้ว้ก่อน จนกวา่จะ 
      มีความชัดเจนของ สปสช. 

3 การด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคลากรมืออาชีพ          ส.ค.61 
มาปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่ว่าง รวม 5 อัตรา 
(ณ วันที่ 1 ต.ค.60)  
1)  จดัล าดบัความส าคัญต าแหนง่ว่าง เสนอ ผู้อ านวยการ สวก.  
    พิจารณาก าหนดแนวทางใน การด าเนินการ 
2) ตั้งคณะท างาน  
3) ก าหนดเกณฑ์  
4) ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก 
5) เสนอผอ. สวก. เห็นชอบและบรรจุแต่งตั้ง  

ระหว่างปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 - 30 มิ.ย. 61  
มีเจ้าหน้าที่ลาออก  6  ราย จึงมีต าแหน่งว่างเพิ่มขึ้น 6 อัตรา  
1) เจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์ สส.  1 ราย 
2) ผู้อ านวยการส านัก สก. 1 ราย   
3) นักวิเทศสัมพันธ์ กอ. 1 ราย  
4) ผู้อ านวยการส านัก สท. 1 ราย 
5) นักวิเคราะห์ สก. 2 ราย  

การด าเนินการเพื่อใหบุ้คลากรมอือาชีพในต าแหน่งว่าง    มิ.ย.61 
5 อัตรา 
(1) บรรจุแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ รวม 5 ราย 
    (1.1) นักวิเคราะห์ สก. 1 ราย เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60   
    (1.2) รองผู้อ านวยการ สวก.1ราย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 
   (1.3) นักวิเคราะห์ สก. จ านวน 2 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 
   (1.4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 
 
 

การด าเนินการในต าแหน่งว่างเมื่อเจ้าหน้าที่ลาออกระหว่างปี 6 อัตรา 
1)  บรรจุแต่งตั้งนักวิเคราะห์ สส. 1 ราย  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61 
2)  เลื่อนเจ้าหน้าที่ ในระดับสูงขึ้นในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก สก.   
    1 ราย เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 
3) บรรจุแต่งตั้งนักวิเคราะห์ สก. 1 ราย เม่ือวันที่ 5 มิ.ย. 61 
4) ระหว่างด าเนนิการคัดเลือก ผอ สท. 1 ราย  
4) ระหว่างพิจารณาเพื่อด าเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงาน 
    โดยวิธีการสรรหาหรือคัดเลือก 3 อัตรา  (กอ. 1/สก. 2) 
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4 การด าเนินการเพ่ือความเติบโตและก้าวหน้า        ก.พ.61 
ในอาชีของเจ้าหน้าที ่ 
1) ตั้งคณะท างาน 
2) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน  
3) ประเมิน 
4) เสนอผู้อ านวยการ สวก. พิจารณาออกค าสั่ง 

การเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่สูงขึ้นในต าแหน่งระดบั     มี.ค.61     
อาวุโส   
(1)  แต่งตั้งคณะท างาน ตามค าสั่ง สวก. ที่ 12/2560 ลงวันที่  
     30 ม.ค.60 และค าสั่ง เพิ่มเติม ที่ 17 / 2561  ลงวันที่ 5 มี.ค .61 
(2)  ประกาศรับสมัครถึงวันที่ 24 ต.ค. 60 มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 13 ราย  
(3)  คณะท างาน ฯ ประเมินเจา้หนา้ที่ เพื่อเลื่อนต าแหน่งสงูขึ้น 
      ในระดับอาวโุส รวม 13 ราย โดยมีผู้ผ่านประเมิน 7 ราย  
(4)  ผู้อ านวยการ สวก. พิจารณาเลือ่นระดับสูงขึน้ และลงนามใน 
     ค าสั่งแต่งตัง้เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ตามค าสัง่ สวก. ที่ 16/2561  

5 การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร            พ.ย. 60 
แบบกา้วกระโดด (Exponential Growth)  
ระยะ 5 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

ด าเนินการจัดท าแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย            ต.ค.60 
คณะกรรมการบริหาร สวก.ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 10/2560 วันที ่31 ต.ค.60  

6 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างาน   ก.ย.61 
มีผลการปฏิบัติงานสงูกว่ามาตรฐาน (Baseline)  
พนักงาน >70% มีผลการปฏิบตัิงานสูงกว่ามาตรฐาน  
1)  การก าหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลประจ าป ี
2)  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระหว่างป ี
3) การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ส าเร็จ 
   ตามแผนที่ตั้งไว ้
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถท างานม ี    ก.ย.61 
ผลการปฏิบัตงิานสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline) 
(1)  ก าหนดแผนการปฏิบัตงิานรายบุคคลประจ าปี  
(2) ท าความตกลงรว่มกันระหว่างผู้อ านวยการ สวก.  
     และเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ก าหนดให้ผลการ 
    ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน (baseline) หมายถึง 
    ผลการประเมินตั้งแต่ เกรด 3.5 ขึ้นไป   
(3) ประเมินผลการปฏบิัติงานรอบ 6 เดือน  
(4) ประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปี 2561 เจ้าหน้าที่มผีลการ 
     ประเมินสูงกวา่มาตรฐาน (baseline) หรือมีผลประเมินตัง้แต่ 
     เกรด 3.5 ข้ึนไป จ านวน 73 ราย จากเจ้าหนา้ที่ 74 ราย  
     หรือร้อยละ 98.63 

7 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสหสาขาวิชา  ก.ย.61 
เพื่อ  สร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ร้อยละ 5 ของจ านวนพนักงานมี 
การหมุนเวียนงาน 
   1) ส ารวจความต้องการและความเหมาะสมในการหมุนเวียนงาน 

2) เริ่มหมุนเวียนงานตามความเหมาะสม (ไม่น้อยกวา่ 4 คน) 
   3) ประเมินผลการหมุนเวียนงาน  เพื่อพัฒนา ปรบัปรุงต่อไป 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานที่กว้างขึ้นและเพิ่มทักษะใน           ก.ย.61 
การปฏิบัติงาน อันจะสง่ผลต่อการเติบโตในสายงาน  
โดยได้มีการสบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน รวม 6 ราย  
ดังนี้ 
(1) ย้ายเจ้าหนา้ที่ 2 ราย ตามค าสั่ง สวก. ที่ 73/2560   
     ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 มีผลบงัคับ 3  ม.ค.61  
(2) ย้ายเจ้าหนา้ที่ 1 ราย ตามค าสั่ง สวก. ที่ 9/2561      
     ลงวันที่ 13 ก.พ.61  
(3) ย้ายเจ้าหนา้ที่ 1 ราย ตามค าสั่ง สวก. ที่ 10/2561   
     ลงวันที่ 15 ก.พ.61 
(4) ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏบิัติงาน รวม 2 ราย ตามค าสั่ง สวก.  
     ที่ 11/2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.61      
 
 



ล าดับ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2561  ผลการด าเนินงาน 

  (5)  ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนของเจ้าหน้าที่ทีท่ า 
      การสับเปลี่ยนต าแหน่ง และน าเสนอผู้อ านวยการ สวก. พิจารณา  
      โดยมีค าสัง่การ ให้เจ้าหน้าที่ตาม  (1)  (2) และ (3) ปฏบิัติงานใน 
      ต าแหน่งที่ครองอยู่ต่อไป เพื่อเรียนรู้งานและพฒันาตนเองให ้
      เพิ่มขึ้น ส าหรับ (4) ให้เจ้าหนา้ที่ 1 ราย ยังคงช่วยปฏิบัติงานตาม 
      ค าสั่งเดิม และใหเ้จ้าหนา้ที่อีกราย ซึ่งเดิมมีค าสั่งให้ปฏิบัตงิาน   
     ที่ส านักนโยบายและแผน ให้มีค าสั่งใหม่ไปปฏิบัติงานที่ส านัก 
      พัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มพูนทักษะความรู ้
      ให้หลากหลายมากขึ้น 

8 การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business           ก.ย.61 
จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20%  
ที่มีนักวิเคราะห์ สวก. ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน 
การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 
1) นกัวิเคราะห์เขา้ร่วมการพฒันากลุ่มพนักงาน Core Business                                
2) เสนอชื่อนักวิจัยและนักวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอโครงการ 

ให้ผู้อ านวยการ สวก. เห็นชอบ 
3) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้นร่วมกับ 
   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4) น าข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิเคราะห์ สรุปเสนอ 
   คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่มีอ านาจพิจารณา 
5) ปีงบประมาณ 2561 ข้อเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
   ที่มีนักวิเคราะห์ สวก. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวฒุิในการ 
   วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 

การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business                มี.ค.61 
ด าเนินการดงันี้                                                  
(1) ปีงบประมาณ 2561 ประมาณการจ านวนข้อเสนอ 
    โครงการ 1000 ข้อเสนอ จึงต้องมีข้อเสนอโครงการ 
    ไม่น้อยกว่า 200 ข้อเสนอที่มีเจ้าหน้าที่ สวก. ใน 
     ส านักสนับสนนุงานวิจัย ต าแหน่งนักวิเคราะห์ ร่วมเป็น 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  
(2) จากข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 895 ข้อเสนอ  
     นักวิเคราะห์ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ข้อเสนอ 
       โครงการวิจัยจ านวน 307 ข้อเสนอโครงการ หรือร้อยละ 
     34.30 ของข้อเสนอโครงการ 

9 แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจ าปี 2561          ก.ย.61 
1)  การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการขององค์การมหาชน 
    1.1) จ านวนกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ไมน่้อย 
          กว่า 4 ราย 
    1.2) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้                 ก.ย.61  
1.1) คณะกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
      รวม 8 ราย ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 ครั้ง ดังนี้ 

(1) กรรมการบริหาร สวก.  3 ราย ศึกษาดูงานและร่วมจัด 
           นิทรรศการงาน  Cosmetic 360 ณ กรงุปารีส ฝรั่งเศส  
      (2) กรรมการบริหาร สวก.  3 ราย  ประชุมปรึกษาหารือ 
            และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานวิจัย  ณ ประเทศไต้หวนั 

(3) กรรมการบริหาร สวก.  2 ราย ร่วมงานประกวดและจัด 
      นิทรรศการในงาน 46 th International Exhibition of 
      Innovations Geneva ประเทศ สวิสเซอร์แลนด ์
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9 แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจ าปี                  ก.ย.61 

งบประมาณ 2561 
1)  การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการขององค์การมหาชน 
    1.1) จ านวนกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ไมน่้อย 
          กว่า 4 ราย 
    1.2) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) ผอ.สวก ทีป่รึกษา และเจา้หน้าที่ สวก. ศึกษาดงูาน ร่วมจดัแสดง 
      สินค้าในงาน Top Thai Brands 2018 กับกรมส่งเสริมการค้า 
      ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวม 4 ประเทศ  

 (1)  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 (2)  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
 (3)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(4)  สาธารณรัฐประชาชนจนี 

1.3) หลักสูตร การก ากับดูแลกจิกรรมและผู้บริหารระดับสูงของ 
                  องค์กรก ากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และ 
                  องค์การมหาชน ประจ าปี 2561  
      ผู้เข้าอบรม นายณัฐพล ณฎัฐสมบูรณ์ กรรมการบริหาร สวก 
1.4) การประชมุปรึกษาหารือเพื่อก าหนดกิจกรรมและหลักสูตรการ 
     พัฒนาขีดความสามารถและศกัยภาพของบุคลากรวิจัยการเกษตร 
      และบุคลากรของ สวก. กับมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น  
      ผู้เขา้ประชุม  ผอ.สวก ทีป่รึกษา และเจา้หนา้ที่ สวก.  

 2) การเพิ่มสมรรถนะในด้านบริหารและการจัดการส าหรับผู้บริหาร
2.1) การพัฒนารองผู้อ านวยการ สวก. 1 หลักสูตร 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
2.2) การพัฒนาผู้อ านวยส านัก/เจ้าหน้าที่อาวโุส 
      ( ผอ. ส านัก 2 ราย / อาวุโส 2 ราย) 

 

2) เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการพฒันา ดงันี้                
   2.1) รองผู้อ านวยการ สวก.  2 หลักสูตร จ านวน 2 ราย   
         (1) การศึกษาดูงานและน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ 
              นวัตกรรม สวก. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน  
              Soul International Intention Fair 2017 ณ กรุง 
              โซล ประเทศเกาหล ี
         (2)  หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับ 
               นักบริหารระดับสงู รุ่นที่ 16   
   2.2) เจ้าหน้าที่ผู้อ านวยการส านัก  3 หลักสูตร จ านวน 4 ราย   
         (1) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
              ระดับสูง รุน่ที่ 70  จ านวน 1 ราย 
         (2) โครงการประชุมหารือและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
              งานวิจยั  ณ ประเทศไต้หวัน จ านวน 1 ราย 
         (3) หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารส าหรับผู้น ารุ่นใหม่  
              (EYP) รุ่นที่ 4 จ านวน 2 ราย 
   2.3) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  5 หลักสูตร จ านวน 6 ราย 
         (1) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
              ระดับสูง รุน่ที่ 71 จ านวน 1 ราย 
         (2) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
              ระดับกลาง รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 รุ่นที่ 85 รวม 3 ราย  
         (3) โครงการประชุมหารือและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
              งานวิจยั  ณ ประเทศไต้หวัน  จ านวน 2 ราย 
         (4)  หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
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3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามผลสมรรถนะที่จ าเป็น  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 7 ด้าน    

3) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา ตามผลการประเมินสมรรถนะที่ 
   จ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 7 ด้าน 12 หลักสูตร  
   จ านวน 340 ราย 

4) การพัฒนาอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน  
   รวม 8 หลักสูตร  

4) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอบรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ 
    ปฏิบัติงาน  รวม  15 หลักสูตร จ านวน  429 ราย 

5) การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
   รวม 2 หลักสูตร  

5) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั  รวม 2 หลักสูตร  
    จ านวน 141 ราย 

6) การพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ และประสบการณ ์
    ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

6) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา รวม 29 หลักสูตร จ านวน 63 ราย 

 


