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ค าน า 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 สํานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนกํากับทิศทางการพัฒนา
บุคลากรของภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการสํานักงาน
อธิการบดี และตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ข้อ5 จัดทําแผนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้ง
นโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และจากการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของสํานักงานอธิการบดีในปัจจุบัน 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยที่มาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์  
พันธกิจ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด ค่ าเป้าหมายโครงการ และ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดย แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะเป็น  
กลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนต่อไป 

สํานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้
สํานักงานอธิการดี สามารถพัฒนาศักยภาพบคุลากรของสํานักงานอธิการบดี ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่วางไว้ 
และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสํานักงานอธิการบดีไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

สํานักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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สารบัญ 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี  
 (ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
บทท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนการบรหิารและพฒันาบุคลากร สาํนักงานอธิการบด ี
 (ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
บทท่ี 3 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร  

สํานักงานอธิการบดี (ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
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บทท่ี 1 
ภาพรวมแผนการบริหารและพฒันาบคุลากร ส านกังานอธกิารบด ี

(ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความ
เข็มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนั้นในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย จึง
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
สนับสนุนการดําเนินงาน โดยนําหลักการสําคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนของสาํนักงานอธิการบดีที่เกี่ ยวข้องมาเปน็กรอบและทิศทาง
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามที่
กําหนดไว้ 

นอกจากนี้ได้นําหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency – based 
Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบการบริหารผลการปฏิบ ัติงาน 
(Performance Management System : PMS) และเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดําเนินงานรายบุคคล (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่มีการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและ
บุคคลเข้าด้วยกันโดยมีกระบวนการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบตัิ งานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
เป้าหมายและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบตัิงานซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทํา
ให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็นอย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตําแหน่ง
งานหรือไม่โดยจะนําผลจากการประเมินมาจดัทําแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสําคัญในการกําหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการ
ทํางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการทํางานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผน การดําเนินการ และกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี 
2) เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรทุกประเภท 

3) เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีสมรรถะ ศักยภาพ 
และขีดความสามารถ 

 
3. กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบรหิารและพฒันาบคุลากร สํานักงานอธิการบดี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563และได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์สํ านักงานอธิการบดีราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การ ยกระดับคุณภาพของ
คณาจารย์และบุคลากร ของสํานักงานอธิการบดีจึงได้มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง
มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการจัดทํา

แผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) กําหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดรายการตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานหลักที่สําคัญ กําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทําแผน 
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สํานัก/สถาบัน 
6) กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
7) สรุปและจัดทํารายงานผลแผนในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 
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4. ขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักงานอธิการบดี  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
อธิการบดี และเป้าหมายขององค์กร 

• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร 
• วิเคราะห์หาความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 1 

การก าหนดความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร 

• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis  
• กําหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนา 
• การจัดทํารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ 

ขั้นตอนท่ี 2 

ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

• กําหนดกรอบการประเมิน และตัวช้ีวัด 
• กําหนดการจัดเก็บและรายงานผล 

ขั้นตอนท่ี 3 

การก าหนดตัวชี้วัดและ 

การประเมิน 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและพฒันาบคุลากร 
ส านักงานอธกิารบดี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ได้กําหนดโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557 และ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 
2564 มีผลสรุปการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี (ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2) บริหารจัดการด้านนโยบายและแผนงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน

บุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และด้านการจัดหารายได้ 
3) พัฒนาระบบบริการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  

  
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหม้ีสมรรถนะสงูข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่ได้รบัการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายงาน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาทักษะตามสายงานอาชีพ 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
1.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการปรับระดับจาก
ระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชํานาญการ 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพือ่พัฒนาบุคลากร 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพื่อสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
3. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเข้ารบัการอบรม ศึกษา ทักษะ ในสาย
งานอาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดกิารของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
2.1 ปรับสภาพแวดล้อมการทํางานให้
เหมาะสมเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานและอํานวยความสะดวกให้บุคลากร
ทํางานอย่างมีประสทิธิภาพ 

1. ปรับปรงุ/พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานใหป้ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมบีรรยากาศที่ดี 
ในการทํางาน 
2. จัดหาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

2.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรัก
สามัคคี ในองค์กร 

กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
 
 

2.3 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอือ้ต่อการจัด
สวัสดิการให้กบับุคลากร 

1. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ การให้สวัสดิการเพิ่มข้ึน เช่น 
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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แผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 ส านักงานอธกิารบดี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด  
1.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รบัการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาทกัษะตามสายงานอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    
1.  โครงการส่ ง เสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามสายงาน  
2. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงข้ึนของ
สายสนับสนุนวิชาการ  
3. โครงการจดัทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเพือ่
เข้าสู่ตําแหนง่ที่สงูข้ึน 
4.  โครงการจัดทํ าคู่มือการปฏิบัติ งานของ
บุคลากร 

1. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้ารับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 
2. ร้อยละของบุคลากร
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ทั กษะตามส ายงาน
อาชีพ 

10 ราย 
 

23 ราย  - 1.นางสาวรุ่งนภา  อุบาลี 
2.นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน 
3.นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย์ 
4.นางปวีณา  มะลิซ้อน 
5.นางสาวเบญญาพัฒน์  โกษะ 
6.นายอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พึ่ง 
7.นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
8.นายพัฑธ์  แตงพันธ์ 
9.นายอายุวัฒน์  ค้าผล 
10.นางสาวอรอุมา  โพธ์ิจิ๋ว 
11.นางประภาพร  แตงพันธ์ 
12.นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี 
13.นางสาวรสสุคนธ์  คําสอน 
14.นางสาวกฤษณา  มะฮะหมัดซอและ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

15.นางสาวสุจิตรา  แก้วแสงแจ่ม 
16.นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
17.นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค 
18.นางยุพิน  กิจที่พึ่ง 
19.นายวีรศักดิ์  โพธ์ิภิรมย์ 
20.นางกัญชนัญ  ภาคเกษี 
21.นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด 
22.นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
23.นายนิทัศน์  รสโอชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดกิารของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร    
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสมแก่บุคลากรแตล่ะประเภท 
2. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น  
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี 
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุ
ราชการ 
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place 
6. จัดกิจกรรมกําหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
เพื่อใหเ้กิดความรกั ความสามัคคี และความ
ผูกพันระหว่างบุคคลกบัองค์กร 
7. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน และ
ภายนอก 
8. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการส่งเสริม
คุณภาพชี วิตของ
บุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.86  - 1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 2. ร้อยละความพึง

พอใจของบุคลากร
ที่ มี ต่ อ ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 95.99  - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร    
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บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
จากการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักงาน

อธิการบดี (ฉบับปรับปรุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สิ่งที่สําคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จของ
การดําเนินงานให้บรรลเุปา้หมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการดําเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาระงานมาก และมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัด

โครงการทําให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
2. โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานประมาณการไว้ ทําให้การ

ดําเนินงานไม่เต็มศักยภาพ  
3. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อใหต้รงกับความต้องการพฒันาของหน่วยงานที่เปลีย่นแปลง

ไปตามสถานการณ์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปี 

เพื่อให้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  

2. ควรมีการกําหนดรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้
เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินการตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

 


