แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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คานา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ที่จะให้การบริหาร
ทรั พยากรบุคคลของส่ วนราชการเป็ น ไปเพื่อผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า และ
คานึงถึงระบบคุณธรรม โดยกาหนดให้ส่วนราชการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุ คคลที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นที่ ก.พ. ก าหนด ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยกองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และตาม
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์
ในการปรับ ปรุงประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ลการบริห ารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการประเมิน
ความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากจุ ดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ตามเกณฑ์มาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(Action Plan) โดยมีการกาหนดเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายดาเนินการ พร้อมทั้ง
กาหนดแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรของสานักงานปลัด ส านั ก ยกรั ฐ มนตรี เกิ ด การเรี ย นรู้ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ก

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บทที่ ๓ ลักษณะทั่วไปขององค์กร

อานาจหน้าที่

พันธกิจ ค่านิยม

กรอบแนวทางการดาเนินงาน

โครงสร้างสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
บทที่ ๔ ความสอดคล้องของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ข

บทที่ ๑
บทนา
ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น พลวั ต ร รวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทาง
ด้านเทคโนโลยี การเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ การนา AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ รัฐบาลจึง
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) ที่มุ่ง
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การทางานของ
ภาครัฐมีความทันสมัย ยืดหยุ่น การบูรณาการร่วมกัน บรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ดังนั้น การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เพราะ “คน หรือทุนมนุษย์”
เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินการ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายจนเกิดความสาเร็จ ซึง่ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริ หารทรั พยากรบุ คคลของแต่ละส่ วนราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ตามแนวทาง HR Scorecard
ประกอบด้วย ๕ มิติ ดังนี้

๕

๑ มิติ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

มิติ คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางาน (Quality Of Work Life)

(Strategic Alignment)

(๑) นโยบาย แผนงาน และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การวางแผนและบริหารกาลังคน
(๓) การบริหารกาลังคนที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
(๔) การสร้าง พัฒนา และสืบทอดตาแหน่ง

(๑) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๒) สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
(๓) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติทกุ ระดับ

๔

๒

มิติ ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Accountability)

(๑) การตัดสินใจบนหลักความสามารถ
หลักคุณธรรม หลักนิตธิ รรม
และหลักสิทธิมนุษยชน
(๒) ความโปร่งใสของกระบวนการ
และความพร้อมรับการตรวจสอบ

๓

มิติ
ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Program
Effectiveness)

มิติ ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Program Efficiency)

(๑) กิจกรรมและกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา
(๒) ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
(๓) ความคุ้มค่าของค่าใช้จา่ ยในกิจกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

(๑) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ
(๒) ความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) การเรียนรู้และการพัฒนา
(๔) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

๑

จากทั้ง ๕ มิ ติ ได้ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการพั ฒนาระบบการบริหารทรั พยากรบุคคลของส่ วนราชการแบบสมดุ ล
(Balanced Scorecard) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนของส่วนราชการให้มีความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายและภารกิจขององค์กรในอนาคต
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีความสุ ข และมีคุณค่า ภายใต้นโยบาย “เร็ว รุก สุขกับงาน
วิชาการนาหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม” จึง ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น
ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยกาหนดเป้าประสงค์
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย ในการด าเนิ น การ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดโครงการ/กิ จ กรรมใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ถื อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของส านั ก งานปลั ด สานักนายกรัฐมนตรี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย สามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

แนวทางการทางานสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

รุก

เร็ว

เตรียมพร้อม

สามารถ

ทางานเชิงรุก ในทุก

แก้ปัญหาได้อย่าง

มิติ
มีแผนสารอง

รวดเร็ว

๓ – ๕ แผน

สนุกกับงาน
ยิ้มแย้มแจ่มใส

จิตอาสาเพือ
่ สังคม

ทุกวันและสนุกกับ

เน้นการบริการเป็นสิ่ง
สาคัญ

การทางาน

วิชาการ
นาหน้ตัาดสินใจตาม
ข้อมูลหลักวิชาการ
และกฎหมาย
๒

บทที่ ๒
วิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 วิสัยทัศน์
เป็น หน่ว ยงานต้นแบบด้านการบูรณการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบาย
และการบริหารราชการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้ทาการวิเคราะห์
SWOT Analysis สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร จากตัวแบบ ๗ ปัจจัย (7S Model’s Mckinsey) สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร จากตัวแบบ PESTEL การวิเคราะห์บุคลากรภายในองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ
แนวโน้ ม การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในยุ ค Thailand 4.0 ว่ า ประเด็ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใด
มีความสาคัญมากที่สุดต่อความสาเร็จขององค์กรในระยะเวลา ๓ ปี แล้วนามากาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Strategic Imperatives) ที่ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น การบรรลุ เป้ า หมายของส านั ก งานปลั ด สานักนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ทั้งสิ้น ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. พั ฒนาระบบงานและมาตรการด้ านการบริหารทรั พยากรบุ คคลให้ มีเหมาะสมสอดคล้ อง
กับภารกิจองค์กร
๒. พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
๓. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๔. พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก เพื่อองค์กรและสังคม
๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน และสร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การกาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาจากผล
การวิ เคราะห์ ห าปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความส าเร็ จ (Critical Success Factors) ของแต่ล ะประเด็ นยุ ท ธศาสตร์
โดยนาปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่มีความสาคัญ และมีความสัมพันธ์กับการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
มาจัดทาเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ทั้งสิ้น ๑๒ เป้าประสงค์

๓

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบงานและ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจองค์กร
๒. พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะบุคลากร พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. ระบบงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
๒. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
๔. พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

๓. สร้างและเชื่อมโยงองค์
ความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และนวัตกรรม

๕. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
๖. สร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร
๗. ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทางาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๔. พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึก
เพื่อองค์กรและสังคม

๘. บุบุคคลากรมี
ลากรมีสส่ว่วนร่
นร่ววมในโครงการ/กิ
มในโครงการ/กิจจกรรมขององค์
กรรมขององค์กกรและสั
รและสังงคม
คม
๘.
๙. บุคลากรเข้าถึงข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐. การสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน

๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทางาน และ
สร้างสรรค์องค์กรแห่ง
ความสุข

๑๑.
ดสวัสส่วดินร่
การภายในองค์
กรทีจ่สกรรมขององค์
อดคล้องตามความต้
๘. บุการจั
คลากรมี
วมในโครงการ/กิ
กรและสัองการ
งคม
ของบุคลากร
๑๒. สร้างความผาสุกและผูกพันต่อองค์กรในระดับที่สูงขึ้น
๔

บทที่ ๓
ลักษณะทั่วไปขององค์กร
 อานาจหน้าที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไป
ของนายกรั ฐ มนตรี และส านั กนายกรั ฐ มนตรี การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ การปฏิ บั ติ
ภารกิ จพิ เศษ และราชการที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มิ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกรมใดกรมหนึ่ ง ในสั ง กั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยเฉพาะ รวมทั้ ง ก ากั บ และเร่ ง รั ด การปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในสั ง กั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก
นายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒. อานวยการ ประสานงาน กากับ ติดตามผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษ
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ รั ก ษาการหรื อ อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข อง
นายกรัฐมนตรี หรือสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการเกี่ยวกั บการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบ
ติ ดตาม ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ส่ งเสริ มพั ฒนาการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและการจั ดระบบ
ข้อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเร่ งรั ดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานกรณีเงินขาดบัญชีห รือ
เจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
๕. ดาเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๖. ดาเนิน การตามกฎหมายว่าด้ว ยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๘. เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริงติดตามผลและ
เสนอความเห็ น เกี่ย วกับ ปั ญหาที่ป ระชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียน ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนอื่นของ
ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๙. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๑๐. บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักนายกรัฐมนตรี
๑๑. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานปลั ด ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ห รื อตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ประจ าส านั กนายกรั ฐ มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๕

 พันธกิจ

๑

การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

๒

การขับเคลื่ อนนโยบายรั ฐและติดตามตรวจสอบการบริห ารราชการ
แผ่นดิน

๓

การบริการประชาชน

 ค่านิยม

น. :

ป. :

ส. :

สุจริต (Honesty)

ประสิทธิภาพ (Outstanding Performance)

เน้นนวัตกรรม (Focus on innovation)

 กรอบแนวทางการดาเนินงาน
กรอบแนวทางที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
กรอบแนวทางที่ ๒ พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและการกากับ การบริหาร ราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กรอบแนวทางที่ ๓ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น รู ป แบบใหม่ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น การพั ฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล
กรอบแนวทางที่ ๔ ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

๖

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่

สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

กองคลัง

สานักงานโฉนดชุมชน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์บริการประชาชน
สานักกฎหมายและระเบียบกลาง

สานักงานกิจการองค์กร
ของผู้บริโภค

สานักตรวจราชการ
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สานักแผนงานและกิจการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานตามกฎกระทรวง
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

๗

บทที่ ๔
ความสอดคล้องของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การให้ความสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน ก.พ. จึงได้ กาหนดเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) สาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จ ของส่วนราชการ และส่งเสริมให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ ๕ มิติ ดังนี้
๑) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๒) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
การวางกรอบแนวทางการประเมิ น ผลดั ง กล่ า ว มี ส่ ว นในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ให้ส่วนราชการสามารถประเมินประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรั บ โดยพิ จ ารณาจากผลการวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความส าเร็ จ (Critical Success Factors)
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และนาปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ มาจัดทาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น ๑๒ เป้าประสงค์ ดังนี้

๘

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ

พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
ภาครัฐ
และการกากับการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรให้เป็นรูปแบบใหม่ที่มี
ความยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
รัฐบาล

HR Strategy
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

๑๒
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

Workforce Planning & Workforce Development
มิติที่ ๑
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

๑. ระบบงานและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร
๒. ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

มิติที่ ๒

มิติที่ ๓

ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๓. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

๔. พัฒนาและรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มศี ักยภาพสูง

๕. สร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

๖. สร้างสรรค์นวัตกรรม
และแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ปรับเปลีย่ นองค์กรสู่
ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

Work-Life Balance
มิติที่ ๔

มิติที่ ๕

ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน

๗. ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรในการทางาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐.การสร้างสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางาน

๘. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมขององค์กร
และสังคม
๙. บุคลากรเข้าถึงข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

๑๑. การจัดสวัสดิการภายในที่
สอดคล้องตามความต้องการ
ของบุคลากร
๑๒. สร้างความผาสุกและ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๑๒ เป้าประสงค์ที่จะต้องดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็ นยุทธศาสตร์ ซึ่งสรุปเป็น
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๑. One to Group (ผู้บริหารพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับ
ต่าง ๆ )
๒. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่ข้าราชการ สปน.
๔. บารุงรักษาระบบสารสนเทศของ สปน.

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. ศึกษาแนวทางแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๖. จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ สปน.
๗. ปรับ Mindset to be “Growth Mindset”
๘. ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๙. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้
๑๐. พัฒนาความรู้/ทักษะบุคลากร สปน. รองรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล
๑๑. ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาระดับต้น”
๑๒. ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง”
๑๓. พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตาม
ระเบียบ บ.ท.ช. และบาเหน็จความชอบ
๑๔. เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕. เสริมสร้างความรู้การกระจายอานาจและสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน

๑๖. สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๗. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ โดยใช้แนวคิด
เทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)
๑๘. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ของการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๑๙. พัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช.
๒๐. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สผก.
และบุคลากรด้านแผนและงบประมาณของ สปน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๑. สัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินการคลัง
๒๒. พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ
สปน.
๒๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทิศทางองค์กรของ สปน.
(OPM Forum) เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน
ผ่านภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ประจาปี
๑๐
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

๒๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒๕. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการประสานมวลชนและ
การข่าว
๒๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบตั ิงานเรื่องราว
ร้องทุกข์ (Contact Point)
๒๗. สร้างความสัมพันธ์กับผูร้ ับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบ
ประชาชน)
๒๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
๒๙. ห้องปฏิบตั ิการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กร (OPM
Innovation Hub)
๓๐. พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๑. ทีมงานอัจฉริยะ (Genius Team)

๓๒. จัดทาแผนและรายงานผลการสร้าง ความรับรูค้ วามเข้าใจ
แก่ประชาชน สปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๓. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของ สปน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๔. สื่อสารทิศทางองค์กรของ สปน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๕. พัฒนาภาพลักษณ์ สปน. (OPM Rebranding)
๓๖. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๓๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๓๘. ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและคุณธรรมใน สปน.
๓๙. สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ เรื่อง หลักปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๔๐. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั พร้อมการ
ฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมดับเพลิงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔๑. กิจกรรมแนะแนวในการเตรียมตัวสอบ ภาค ก. (ก.พ.)
๔๒. การจัดสวัสดิการให้เปล่า/ให้กู้ยืมเงิน/เพื่อกิจการพิเศษ ตาม
ระเบียบสวัสดิการ สปน. พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔๓. โครงการตัดผมฟรีสาหรับบุคลากร สปน.
๔๔. การบริการด้านทันตกรรม ในส่วนที่เบิกราชการไม่ได้
๔๕. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านชีวิตและการทางาน (โครงการสุข
กายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ)
๔๖. ชมรมกีฬา นันทนาการสถานที่ออกกาลังกาย (โยคะ)
๔๗. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีและตรวจติดตามผล

๑๑

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
ระยะเวลา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิด
ชอบ
๑
๒
๓
๔

๑

One to Group (ผู้บริหารพบปะหารือ




กับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ)
๒ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
๒๕๐,๐๐๐

บุคคลและบุคลากรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๓ พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่


ข้าราชการ สปน.
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๔ บารุงรักษาระบบสารสนเทศของ สปน. ๑๔,๙๐๖,๐๐๐ 




กจท.
กจท.
กจท.
ศทก.

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
๕ ศึกษาแนวทางแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
๖ จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของ

ข้าราชการ สปน.
๗ ปรับ Mindset to be “Growth
๘๐,๐๐๐

Mindset”
๘ ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือน
๑๐๐,๐๐๐

สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๙ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเรียนรู้
๘๐,๐๐๐

๑๐ พัฒนาความรู้/ทักษะบุคลากร สปน.
๗๖,๘๐๐
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการ
ฐานข้อมูล
๑๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
๑๒๐,๐๐๐

(ระดับต้น)
๑๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
๑๒๐,๐๐๐
(ระดับกลาง)







กจท.





กจท.
กจท.



กจท.



กจท.





กจท.



กจท.




กจท.
๑๒

ระยะเวลา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑๓

พัฒนาประสิทธิภาพการพิจารณาให้
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช.
และบาเหน็จความชอบ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
เสริมสร้างความรู้การกระจายอานาจ
และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ
โดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ
(Benchmarking)
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการของการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
พัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สผก. และบุคลากร
ด้านแผนและงบประมาณของ สปน.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
สัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงินการคลัง
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการ สปน.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
ทิศทางองค์กรของ สปน. (OPM
Forum) เพื่อเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนผ่านภายใต้
แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔

๑๕
๑๖

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๑
๒๒
๒๓

งบประมาณ

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิด
ชอบ
๑
๒
๓
๔

๑๕๐,๐๐๐



กจท.

๘๕๐,๐๐๐



สตร.

๑๗๐,๐๐๐



สกถ.
สตร.

๔๑๐,๐๐๐





๓,๔๔๙,๑๐๐









สตร.

๒๐,๐๐๐









สตร.

๗๐๐,๐๐๐









ศบช.

๓๐๐,๐๐๐



สผก.

๒๕๐,๐๐๐



กคล.

๔๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐





สตร.



สผก.

๑๓

ระยะเวลา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
๒๔

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูล
๒๕๐,๐๐๐



ข่าวสารของราชการ
๒๕ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
๓๕๐,๐๐๐

ประสานมวลชนและการข่าว
๒๖ เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย



ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact ๕๐๐,๐๐๐
Point)
๒๗ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
๓๐๐,๐๐๐


(ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน)
๒๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
๒๕๐,๐๐๐

การบริหารราชการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร
๒๙ ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาองค์กร (OPM Innovation ๒๐๐,๐๐๐



Hub)
๓๐ พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ
๑๒๓,๐๐๐



๔.๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๓๑ ทีมงานอัจฉริยะ (Genius Team)





สขร.
ศบช.
ศบช.
ศบช.



ศบช.



กพบ.



กพบ.



สผก.

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทางานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๓๒ จัดทาแผนและรายงานผลการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
กกล.



สปน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๓๓ สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของ สปน.
กกล.




ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๔ สื่อสารทิศทางองค์กรของ สปน.
๒๕๐,๐๐๐
กกล.




ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๕ พัฒนาภาพลักษณ์ สปน. (OPM
สผก.




Rebranding)
๑๔

ระยะเวลา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๓๖

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและ
คุณธรรมใน สปน.
สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ เรื่อง
หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

๓๗
๓๘
๓๙

งบประมาณ

๒๔๗,๘๐๐

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔



๒๒,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๒๐๑,๘๒๐



หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ



ศปท.



ศปท.







ศปท.



สกร.

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
๔๐ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พร้อมการฝึกอบรมหลักสูตร
๑๕๐,๐๐๐


ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมดับเพลิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การจัดสวัสดิการภายในองค์กรที่สอดคล้องตามความต้องการของบุคลากร
๔๑ กิจกรรมแนะแนวในการเตรียมตัวสอบ

ภาค ก. (ก.พ.)
๔๒ การจัดสวัสดิการให้เปล่า/ให้กู้ยืมเงิน/




เพื่อกิจการพิเศษ ตามระเบียบ
สวัสดิการ สปน. พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
๔๓ โครงการตัดผมฟรีสาหรับบุคลากร


สปน.
๔๔ การบริการด้านทันตกรรม ในส่วนที่


เบิกราชการไม่ได้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความผาสุกและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในระดับที่สูงขึ้น
๔๕ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านชีวิตและ
การทางาน (โครงการสุขกายสุขใจ
๒๓๕,๐๐๐

ห่วงใยสุขภาพ

สผก.

กจท.
กจท.

กจท.
กจท.

กจท.

๑๕

ระยะเวลา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๑
๒
๓
๔

๔๖

ชมรมกีฬา นันทนาการสถานที่ออก
กาลังกาย (โยคะ)





๔๗

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีและ
ตรวจติดตามผล







หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ



รวมจานวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ/กิจกรรม

๑๖

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ระบบงาน
และมาตรการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งที่
ผู้บริหารพบปะ
เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมาย
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑๒ ครั้ง)
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๗๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑. One to Group (ผู้บริหาร
พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่
ระดับต่างๆ)
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
ระดับผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้า
งาน และผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ทราบนโยบายการบริหาร
แนวทางการทางานไปสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย
๒) เพื่อสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางานร่วมกัน พบปะ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
รับฟังผลการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรคในการทางาน
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมโครงการ
๒) ดาเนินโครงการ
๓) สรุปผลการดาเนินโครงการ

-

การจัดโครงการ
One to
Group กจท.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑๗

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพอ.)

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ระบบงาน
และมาตรการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
(รอบ ๖ เดือน –
รอย ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ร้อยละของ
จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
สาเร็จการ
ฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน –
รอย ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
บุคลากรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมโครงการ
๒) ดาเนินโครงการ
๓) สรุปผลการดาเนินโครงการ

๒๕๐,๐๐๐

การจั ด
โครงการ
พั ฒ นา
บุคลากรด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล กจท.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพอ.)

๑๘

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ระบบงาน
และมาตรการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. สปน. มีร่าง
แผนพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ของตาแหน่ง
ประเภท
อานวยการใน
สปน.
๒. เผยแพร่
แผนพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้า
ให้แก่ราชการ
สปน. ในระบบ
Intranet

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓. พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้แก่
ข้าราชการ สปน.
วัตถุประสงค์ :
๑).กาหนดการสั่งสมความรู้
และประสบการณ์ใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ของผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ใน สปน.
๒).เพื่อให้ข้าราชการ สปน.
เตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ และมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์
ในการดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ.
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เลือกส่วนราชการที่จะ
จัดทาแผนพัฒนา ฯ
๒) ศึกษาหลักเกณฑ์
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และหน้าที่ ภารกิจของส่วน
ราชการ
๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่
ส่วนราชการ

-

ร่ า ง
แผนพั ฒ นา
เส้ น ทาง
ความก้ า วหน้ า
ในตาแหน่ ง
ประเภท
อานวยการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า
๕๐ ของ
ตาแหน่ ง
ประเภท
อานวยการใน
สปน.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพอ.)

๑๙

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม
๔) ตรวจสอบร่าง
แผนพัฒนา ฯ และ
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
๕) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ และเผยแพร่
แผนพัฒนา

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศทก.

๒๐

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

ตัวชี้วัด
๑. มีการ
บารุงรักษา
สารสนเทศของ
สปน. ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
(รอบ ๖ เดือน
๕ รายการ
รอบ ๑๒ เดือน
๕ รายการ)
๒. ร้อยละของ
การดาเนินการ
ตามแผน
การบารุงรักษา
สารสนเทศของ
สปน.
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๔๖
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๕๔)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม
๔. บารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ สปน.
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศของ สปน.
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ สปน. ให้
สามารถดาเนิ น การบรรลุ
ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เตรียมโครงการ
๒) บารุงรักษาสารสนเทศ
ของ สปน. (ไตรมาส ๑)
๓) บารุงรักษาสารสนเทศ
ของ สปน. (ไตรมาส ๒)
๔) บารุงรักษาสารสนเทศ
ของ สปน. (ไตรมาส ๓)
๕) บารุงรักษาสารสนเทศ
ของ สปน. (ไตรมาส ๔)
๖) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๔,๙๐๖,๐ การ
๐๐
บารุ ง รั ก ษา
สารสนเทศ
ของ สปน. ให้
สามารถใช้
งานได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศทก.

๒๑

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. มีรายงานผล
มีความรู้ ทักษะ การศึกษา
และสมรรถนะ
แนวทางเพื่อ
แลกเปลี่ยน
บุคลากร
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๒. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การนาผล
การศึกษาไป
ประกอบ
การพิจารณา
กาหนดแนวทาง
ของผู้บริหาร
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๕๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๕. ศึกษาแนวทาง
แลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อทราบวิธีการหรือ
แนวทางการแลกเปลี่ยน
บุคลากรหรือการให้
บุคลากรไปปฏิบัติงาน
ภายนอกชั่วคราว และนาสู่
การปฏิบัติในระยะต่อไป
๒) เพื่อเพิ่มวิธีการพัฒนา
บุคลากร สปน. ให้
หลากหลายบุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) แต่งตั้งคณะทางานศึกษา
แนวทางแลกเปลี่ยนบุคลากร

-

ผลการศึกษา
แนวทางเพื่อ
แลกเปลี่ยน
บุคลากร

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๒

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒) ศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลีย่ นบุคลากร
อาทิ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แนวทาง
การดาเนินงาน งานวิจัย
การดาเนินงานหน่วยงาน
อื่น
๓) สรุปผลการศึกษา
๔) รายงานผู้บริหารทราบ

๒๓

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. ร้อยละของ
มีความรู้ ทักษะ ข้าราชการ สปน.
และสมรรถนะ
ตามกลุ่มเป้าหมาย
มีแผนพัฒนา
รายบุคคล
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๖. จัดทาแผนพัฒนาราย
บุคคลของข้าราชการ สปน.
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาระบบ
การพัฒนาบุคลากร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากร สปน.
๒) เพื่อให้ข้าราชการ สปน.
สามารถกาหนดแผน
การพัฒนาได้ด้วยตนเอง
และได้รับ
การพัฒนาตรงตามความ
ต้องการของตนเองและ
หน่วยงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ประชุมชี้แจงระบบ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
และการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร สปน.
๒) ส่วนราชการจัดทา
แผนงาน/โครงการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในภารกิจ
ของส่วนราชการที่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สปน./หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการ สปน. และส่งให้
กจท.

-

ข้าราชการ
สปน. มีการ
จัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๔

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓) กจท. วิเคราะห์ สรุป
จัดทาร่างแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
๔) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ
๕) กจท. ส่วนราชการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
๖) สรุปผลการดาเนินการ/
ประเมิน/รายงานผลการ
ดาเนินการ

๒๕

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. รายงานผล
มีความรู้ ทักษะ การศึกษาที่เสนอ
และสมรรถนะ
ต่อผู้บริหาร
(รอบ ๖ เดือน
๑ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
บุคลากร สปน. ที่
มีทัศนคติเป็น
Growth
Mindset
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๗๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๗. ปรับ Mindset to be
“Growth Mindset”
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถสร้าง
Growth Mindset เพื่อ
ประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจได้
๒) เพื่อให้บุคลากรมี
เทคนิคในการเปลี่ยน
Fixed Mindset ของ
ตัวเองให้เป็น Growth
Mindset
๓) เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝน
และปฏิบัติจริงใน
การจัดการปัญหาด้วย
Growth Mindset ได้อย่าง
เหมาะสม
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์การ
ดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบโครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ/
ประเมิน/รายงานผลการ
ดาเนินการ

๘๐,๐๐๐

ผลการศึกษา
แนวทาง
Mindset to
be “Growth
Mindset”

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๖

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดโครงการ
และสมรรถนะ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๘. ฝึกอบรมพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ
พื้นฐานแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒). เพื่อปลูกฝังปรัชญา
การเป็นข้าราชการที่ดี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกที่ดี มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขส่วนรวม มี
ทัศนคติที่ดีและผลักดัน
ภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ
/ประเมิน/รายงานผล
การดาเนินการ

๑๐๐,๐๐๐

การจัด
โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือน
สามัญที่อยู่
ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่
ราชการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๗

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. มีแนวทางการ
มีความรู้ ทักษะ ดาเนินโครงการ
และสมรรถนะ
(รอบ ๖ เดือน
๑ แนวทาง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่ผู้
จัดกาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๙. พัฒนาทักษะบุคลากร
ด้านการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาระบบ
การพัฒนาบุคลกรให้มี
ทักษะด้านการเรียนรู้
๒) เพื่อให้บุคลากรมี
แนวทาง หรือวิธีการ
ในการพัฒนาทักษะ
ด้านการเรียนรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ
/ประเมิน/รายงานผล
การดาเนินการ

๘๐,๐๐๐

การดาเนิน
โครงการ
พัฒนา
ทักษะ
บุคลากรด้าน
การเรียนรู้

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๘

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑ จานวนครั้งการ
มีความรู้ ทักษะ จัดโครงการ/
และสมรรถนะ
กิจกรรม
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๐. พัฒนาความรู้/ทักษะ
บุคลากร สปน. รองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การจัดการฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาบุคลกรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) เพื่อให้บุคลากรสามารถ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ใช้กับการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์การ
ดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ
/ประเมิน/รายงานผล
การดาเนินการ

๗๖,๘๐๐

โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนาความรู้
และทักษะ
บุคลากร
สปน. รองรับ
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๒๙

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดโครงการ
และสมรรถนะ
ฝึกอบรม
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๑. ฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้บังคับบัญชาระดับต้น”
วัตถุประสงค์ :
๑) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
๒) เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีใน
การทางานร่วมกับผู้อื่นทางาน
เป็นทีมได้
๓) เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน และเพิ่มพูน
สัมพันธภาพ เพื่อ
การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในอนาคต
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ
/ประเมิน/รายงานผล
การดาเนินการ

๑๒๐,๐๐๐

โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้
บังคับ
บัญชาระดับ
ต้น”

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๓๐

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดโครงการ
และสมรรถนะ
ฝึกอบรม
(รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการ
ฝึกอบรมตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๑๐๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๒. ฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้บังคับบัญชา
ระดับกลาง”
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
นักบริหารระดับกลางให้มี
ความรู้ ความสามารถ มี
มุมมอง ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อ
การบริหารงาน และ
การบริหารคน สามารถ
ถ่ายทอดนโยบายจาก
ผู้บริหารระดับสูงไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในภารกิจ มี
การกาหนดแผนงาน วิธีการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นผู้นา
ทีมงานและบริหารจัดการ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินโครงการ
๒) เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินโครงการ
๔) สรุปผลการดาเนินการ
/ประเมิน/รายงานผล
การดาเนินการ

๑๒๐,๐๐๐

โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้
บังคับ
บัญชา
ระดับกลาง”

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพส.)

๓๑

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. ร้อยละของ
มีความรู้ ทักษะ ข้าราชการหรือ
และสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เข้าร่วม
โครงการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิและ
หลักเกณฑ์แนว
ทางการขอรับ
สิทธิตามระเบียบ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)
๒. ร้อยละการขอ
เอกสารเพิ่มเติม
ของหน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่เกินจานวน
ตามที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๕๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๓. พัฒนาประสิทธิภาพ
การพิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์ตามระเบียบ
บ.ท.ช. และบาเหน็จ
ความชอบ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหลักเกณฑ์
แนวทางในการขอรับสิทธิ
ตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
บาเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑
และ/หรือระเบียบ บ.ท.ช.
๒) รับทราบปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิตาม
ระเบียบดังกล่าว และ
นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมโครงการ
๒) ดาเนินโครงการ
๓) สรุปผลโครงการ

๑๕๐,๐๐๐

ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิ
และหลักเกณฑ์
แนวทางใน
การขอรับสิทธิ
ตามระเบียบฯ
แล้วสามารถ
นาไป
ปฏิบัติงานและ
ถ่ายทอดแก่
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและ
รวดเร็ว

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กพช.)

๓๒

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. ร้อยละของ
มีความรู้ ทักษะ จานวนผู้เข้าร่วม
และสมรรถนะ
โครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)
๒. รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๓. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๔. เสริมสร้างและพัฒนา
ขีดสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้ปรับปรุงกระบวน
ความคิด (Mindset) และ
กระบวนการทางาน
๒) เพื่อส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการตรวจราชการ และ
การทางานร่วมกัน ระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนภารกิจด้าน
การตรวจราชการ โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ให้มี
สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่
ดี

๘๕๐,๐๐๐

การจัด
โครงการ
บรรลุ
เป้าหมายและ
เป็นไปตาม
กรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.

๓๓

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓) เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานตรวจ
ราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจ
ในทิศทางการตรวจ
ราชการแนวใหม่อย่างเป็น
รูปธรรม
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การเสนอขออนุมัติ
โครงการ
๒) การจัดโครงการสัมมนา
๓) การสรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๓๔

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งที่
มีความรู้ ทักษะ จัดประชุม
และสมรรถนะ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. จานวน
เครือข่ายภาค
ประชาชนที่จะ
เป็นแกนนาใน
การนาความรู้
ด้านการกระจาย
อานาจไปเผยแพร่
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่
(รอบ ๖ เดือน
๑๐๐ คน
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๕. เสริมสร้างความรู้
การกระจายอานาจและ
สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
การกระจายอานาจให้แก่
ประชาชน
๒) เพื่อให้มเี ครือข่าย
การกระจายอานาจภาค
ประชาชนเป็นแกนนาใน
การเผยแพร่ความรู้ด้าน
การกระจายอานาจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๓) เพื่อใช้เป็นเวทีสาหรับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์และระดม
ความคิดเห็น เพื่อให้
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การเสนอขออนุมัติ
โครงการ
๒) การจัดสัมมนา
๓) การสรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๑๗๐,๐๐๐

จัดประชุมเพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
การกระจาย
อานาจและ
สร้างเครือข่าย
การกระจาย
อานาจภาค
ประชาชน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกถ.

๓๕

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑ จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดสัมมนา
และสมรรถนะ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. จานวน
รายงานผล
การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจ
ราชการสานัก –
นายกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
ที่ครบถ้วนตาม
ประเด็นการตรวจ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน
๓๖ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๖. สัมมนาเพื่อขับเคลื่อน
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) ผู้ตรวจราชการสานัก นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง
จเรตารวจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตรวจราชการ ผู้ช่วย
ผูต้ รวจราชการ และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการของ
สานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงทุกกระทรวงได้
รับทราบกรอบแนวทาง
และวิธีการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเตรียมการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
๓) เพื่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานในการตรวจ

๔๑๐,๐๐๐

มีกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทาง
และวิธีการ
ตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
และข้อมูล
แผนงาน/
โครงการตาม
ประเด็น
นโยบายที่จะ
ตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
รวมทั้งมี
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่าง
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.

๓๖

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ราชการให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายของ
การตรวจราชการร่วมกัน
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เตรียมการดาเนินการ
๒) จัดสัมมนาเพื่อ
ขับเคลื่อนการตรวจ
ราชการ
๓) สรุปผลการดาเนินงาน

๓๗

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. ร้อยละของ
มีความรู้ ทักษะ จานวนผู้เข้าร่วม
และสมรรถนะ
โครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)
๒. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)
๓. รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๗. พัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจราชการ โดยใช้
แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ
(Benchmarking)
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
งานตรวจราชการ
๒) เพื่อเตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ตรวจราชการให้สอดคล้อง
กับความคาดหวังของฝ่าย
บริหารและได้รับความ
เชื่อถือจากประชาชน
๓) เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการตรวจราชการ
รวมทั้งมีการเสริมสร้าง
เครือข่ายการตรวจราชการ
ให้มีความเข้มแข็ง
๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้นาแนวคิดใน
การบริหารจัดการของ
ประเทศต้นแบบมา
เทียบเคียงกับประเทศไทย
(Benchmarking)

๓,๔๔๙,๑๐๐

การจัด
หลักสูตร
ฝึกอบรม
บุคลากรด้าน
การตรวจ
ราชการ จานวน
๓ หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตร
ผู้ตรวจ
ราชการระดับ
กระทรวง
หลักสูตร
ผู้ตรวจ
ราชการ
ระดับกรม
และหลักสูตร
ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ
มืออาชีพบรรลุ
ค่าเป้าหมาย
และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.

๓๘

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เสนอขออนุมัติโครงการ
๒) จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกระทรวง
๓) จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจราชการ
ระดับกรม
๔) จัดโครงการฝึกอบรม
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือ
อาชีพ
๕) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๓๙

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดกิจกรรม
และสมรรถนะ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ฯ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. จานวน
รายงานผลการ
ตรวจราชการทุก
เขตตรวจราชการ
ที่มีข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่และ
ตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลที่
ครบถ้วนตาม
ประเด็นการตรวจ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน
๑๘ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน
๑๘ ฉบับ)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๘. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการของ
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ
ราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการสานัก นายกรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การตรวจราชการได้รับ
ทราบรายละเอียดของ
โครงการ
๒) เพื่อให้การจัดทาข้อมูล
ประกอบการตรวจราชการ
และประเด็น
การตรวจติดตามมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
๓) เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เตรียมการดาเนินงาน
๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจฯ
๓) สรุปผลการดาเนินงาน

๒๐,๐๐๐

มีกิจกรรม
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
แผนงาน/
โครงการตาม
แผนการตรวจ
ราชการของ
ผู้ตรวจ
ราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการและ
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่าง
วิทยากรกับ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.

๔๐

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดประชุม
และสมรรถนะ
เชิงปฏิบตั ิการของ
เจ้าหน้าที่ ศบช.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. จานวน
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๓. ร้อยละของ
จานวนเจ้าหน้าที่
ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาการอบรม
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)
๔. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๙. พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ ศบช.
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีด
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการให้แก่
เจ้าหน้าที่ ศบช. โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการของ สปน.
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) สารวจความต้องการ
๒) ขออนุมัติโครงการ
๓) ดาเนินกิจกรรมโครงการ
๔) จัดส่งบุคลากรอบรม
กับหน่วยงานภายนอก
๕) ประเมินและสรุปผล
การดาเนินโครงการ

๗๐๐,๐๐๐

๑. ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
ศบช.
๒. รายงานผล
การดาเนิน
โครงการ
๓. จานวน
เจ้าหน้าที่ที่เข้า
รับการอบรมมี
ความเข้าใจใน
เนื้อหาอบรม

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศบช.

๔๑

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. มีการจัด
มีความรู้ ทักษะ สัมมนาตามกรอบ
และสมรรถนะ
ระยะเวลา และมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. รายงาน
สรุปผลการจัด
สัมมนา
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๐. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สผก. และ
บุคลากรด้านแผนและ
งบประมาณของ สปน.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งใน
เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ตลอดจนการออกแบบ
กระบวนความคิดในการเป็น
นักยุทธศาสตร์และแผนงานที่
มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อเป็นการประเมินและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ผ่านการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน การแลกเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ และกลยุทธ์ใน
การดาเนินงาน ตลอดจน
การค้นหาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่แท้จริงใน
การดาเนินภารกิจ รวมทั้ง
การลดความสูญเสียในมิติ
ต่าง ๆ

๓๐๐,๐๐๐

การจัดสัมมนา
ตามกรอบ
ระยะเวลา
และผู้เข้าร่วม
สัมมนาตาม
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผก.

๔๒

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓) เพื่อหารือแนวทางและ
เตรียมความพร้อมสาหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการสานัก นายกรัฐมนตรี
๔. เพื่อสร้างสรรค์แรง
บันดาลใจและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร
โครงการ
๒) ขออนุมัติการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินการจัดโครงการ
๔) สรุปผลการจัดโครงการ

๔๓

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. จานวนครั้งใน
มีความรู้ ทักษะ การจัดโครงการ
และสมรรถนะ
พัฒนาบุคลากร ฯ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๑. สัมมนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงิน
การคลัง
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ทิศทางแนวทาง
การพัฒนาด้านงานการเงิน
การคลังนาไปสู่การปฏิบัติงาน
ตามนวัตกรรมใหม่และ
สามารถนาไปขยายผลเพื่อ
การปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดี
๓) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปรับแผนพัฒนาของแต่ละ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาของ กคล.
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การอนุมตั ิขอเสนอโครงการ
๒) การจัดโครงการ
๓) การสรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๒๕๐,๐๐๐

การจัดโครงการ
พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ด้านการเงิน
การคลัง

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กคล.

ก.ย.

๔๔

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรให้ ๑. ร้อยละของ
มีความรู้ ทักษะ จานวนผู้เข้าร่วม
และสมรรถนะ
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(ก่อน/หลังเข้า
ร่วมโครงการ)
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๕
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๒. พัฒนาศักยภาพด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการ สปน.
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทุกด้าน ได้แก่
การฟัง (Listening)
การสนทนา (Speaking)
การอ่าน (Reading) และ
การเขียน (Writing) และ
ได้รับความรู้ทางไวยากรณ์
ที่จาเป็นต่อการทางาน
๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
นาความรู้ที่ได้ไปค้นคว้า
องค์ความรู้ต่าง ๆ ในระดับ
สากล ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ
สามารถขอทุนเพื่อไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษของ
ข้าราชการ สปน.
๓. สรุปผลการดาเนินโครงการ

๔๒๐,๐๐๐

การจัดโครงการ
บรรลุเป้าหมาย
และเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา
ที่กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.

ก.ย.

๔๕

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. มีการจัด
สัมมนาที่เป็นไป
ตามกรอบ
ระยะเวลาและมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. รายงาน
สรุปผลการจัด
สัมมนา
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๓. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนทิศทางองค์กร
ของ สปน. (OPM Forum)
เพื่อเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่าน
ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อสร้างกระบวน
การมีส่วนร่วมผ่าน
การบูรณาการทางความคิด
ร่วมกันของบุคลากร
ภายใน สปน. ในบริบท
ของการขับเคลื่อนประเทศ
ตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล
๒) เพื่อแปลงความรู้
ความเข้าใจต่อทิศทาง
การขับเคลื่อนประเทศของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติใน
มิติขององค์กร และ
การดาเนินภารกิจตาม
แผนงาน/โครงการ
๓. เพื่อนาไปสู่การเกิด
แนวทางการดาเนินงาน/
การแก้ไขปัญหา
การขับเคลื่อนองค์กรให้
สามารถตอบสนองต่อ

๓๐๐,๐๐๐

การจัดสัมมนา
ตามกรอบ
ระยะเวลา และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ตามกลุ่ม
เป้าหมายที่
กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผก.

ก.ย.

๔๖

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึงแนวทาง
การยกระดับภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
๔) เพื่อให้บุคลากรเกิด
การตั้งคาถามและทบทวน
การดาเนินงานที่ผ่านมา
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมข้อมูล/
เอกสารโครงการ
๒) ขออนุมัติการดาเนิน
โครงการ
๓) ดาเนินการจัดโครงการ
๔) สรุปผลการจัดโครงการ

๔๗

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๑ ร้อยละของ
จานวนเครือข่าย
ภาคประชาชนไม่
น้อยกว่าจานวน
เป้าหมายที่
กาหนด
(รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)
๒. ร้อยละของ
จานวนเครือข่าย
ภาคประชาชนที่มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารฯ
(รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๔. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
สานักนายกรัฐมนตรีกับ
องค์กรอิสระและเครือข่าย
ภาคประชาชนของ
หน่วยงานในสังกัด
ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน
ราชการ
๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
ภาคประชาชน
ในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร โดยใช้กฎหมาย
ฉบับนี้เป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบ
การบริหารงานภาครัฐ
๓) เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อนา
ความรู้ด้านกฎหมายข้อมูล

๒๕๐,๐๐๐

จัดประชุมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้
ด้านการกระจาย
อานาจและสร้าง
เครือข่ายการ
กระจายอานาจ
ภาคประชาชน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สขร.

๔๘

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ข่าวสารของราชการและ
ความเข้าใจที่ได้รับไป
เผยแพร่ในชุมชนต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเตรียมดาเนินการ
๒) การจัดทาโครงการ/
หลักสูตร
๓) ขออนุมัติโครงการ/
หลักสูตร
๔) ดาเนินการโครงการ/
หลักสูตร
๕) ประเมินผลและ
รายงานผล

๔๙

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของ
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การข่าวของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เข้า
ร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
พร้อม
ข้อเสนอแนะ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีต่อกิจกรรม
เสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๕
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๕. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการประสาน
มวลชนและการข่าว
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อพัฒนาแนวทาง
การทางานร่วมกันของ
เครือข่ายด้านการประสาน
มวลชนและการข่าว
๒) เพื่อขยายเครือข่ายและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประสานมวลชนและ
การข่าว
๓) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการประสาน
มวลชนและการข่าว
ความเคลื่อนไหวของ
ประชาชนและองค์กรใน
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๒) เตรียมความพร้อมใน
การดาเนินงานและ
ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
๓) จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
๔) สรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร

๓๕๐,๐๐๐

๑. ผู้ปฏิบัติงาน
ประสานมวลชน
และองค์กร
ประชาชน
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการข่าว
ผู้ปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและ
เจ้าหน้าที่ ศบช.
เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย
ด้านการ
ประสานมวลชน
และการข่าว
๒. ผลการดาเนิน
โครงการพร้อม
ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศบช.

๕๐

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานที่
เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๕
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
จานวนเครือข่าย
ที่เข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการ
ประสานงานเพื่อ
แก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข์
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๕
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๖. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราว
ร้องทุกข์ (Contact Point)
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ได้รับการดูแลแก้ไขด้วย
ความเป็นธรรม ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
๒) เพื่อการบูรณาการ
การดาเนินการเรื่องราว
ร้องทุกข์และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ส่วนราชการผู้ร่วมเป็น
เครือข่ายในการดาเนิน
การเรื่องราวร้องทุกข์
(Contact Point)
๓) เพื่อส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้มี
เวทีรับฟังปัญหา อุปสรรค
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางาน
๔) เพื่อสร้างความพึง
พอใจและความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อการประสานงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

๕๐๐,๐๐๐

๑. เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ (Contact
Point)
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ
๒. จานวน
เครือข่าย
ผูป้ ฏิบัติงาน
เรื่องราวร้อง
ทุกข์ (Contact
Point) เข้าร่วม
โครงการตาม
เป้าหมาย
ที่กาหนด

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศบช.

๕๑

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) รวบรวมปัญหา
ข้อเสนอแนะใน
การประสาน
การดาเนินการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ สปน. และ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
เรื่องราวร้องทุกข์
๒) จัดทารายละเอียดของ
โครงการและขออนุมัติ
โครงการ
๓) สารวจสถานที่ดาเนิน
โครงการและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (Contact Point)
๕) ประมวลผลและ
สรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๕๒

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม
ศบช. พบ
ประชาชน
(รอบ ๖ เดือน
๑ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๗๕
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ร้อยละความ
พึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อ
คุณภาพ
การให้บริการต่อ
กิจกรรมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๕
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๗. สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ (ศูนย์บริการ
ประชาชนพบประชาชน)
วัตถุประสงค์ :
๑.) เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
บทบาทและอานาจหน้าที่
ของ ศบช. สปน. และส่วน
ราชการผู้มีอานาจหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์แก่ประชาชน
ผู้รับบริการในพื้นที่
๒) เพื่อบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์และ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ของรัฐบาลกับ
ประชาชนในพื้นที่และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๓) เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อ
การประสานงาน
การดาเนินการเรื่องราว ร้องทุกข์ของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๓๐๐,๐๐๐

๑. มีการจัด
กิจกรรม ศบช.
พบประชาชน
๒. กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าที่
กาหนด
๓. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมตาม
โครงการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศบช.

๕๓

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมประเด็นปัญหา
การดาเนินการเรื่องราว
ร้องทุกข์ เพื่อกาหนด
ประเด็นในการดาเนิน
กิจกรรม
๒) จัดทารายละเอียด
โครงการ และขออนุมัติ
หลักการดาเนินโครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชา
๓) สารวจสถานที่/พื้นที่
ดาเนินโครงการ ประสาน
การดาเนินการกับ CCEO
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ที่จะดาเนินโครงการ
๔) ดาเนินโครงการใน
พื้นที่เป้าหมาย
๕) ประมวลผลและ
สรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๕๔

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
องค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
๑. ระดับ
ความสาเร็จของ
การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
ราชการ
(รอบ ๖ เดือน
ระดับ ๒
รอบ ๑๒ เดือน
ระดับ ๕
(นาเสนอรายงาน
ผลการดาเนินการ
ต่อผู้บริหารและ
เผยแพร่
การดาเนิน
โครงการ)
๒. ระดับ
ความสาเร็จของ
การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
ราชการ
(ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด)
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ๑๒ เดือน
ระดับ ๓ (ระดับ
Involve)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
ราชการ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน ทาให้
ประชาชนมีความรู้ทั้งใน
ส่วนของเนื้อหาโครงการและ
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ
๒) เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาโดยร่วมให้
ข้อมูลร่วมปรึกษาหารือ
และร่วมกาหนดแนวทาง
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
๓) เพื่อพัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการทาให้ประชาชนได้
เรียนรู้ ทักษะการทางาน
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) คัดเลือกประเด็นเรื่องที่
จะนามาเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

๒๕๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมให้
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนทาให้
มีโอกาสเรียนรู้
การทางานและ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศบช.

๕๕

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒) วิเคราะห์ข้อมูล
ประเด็นปัญหาเพื่อกาหนด
ผู้มีส่วนได้เสียและช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น
๓) กาหนดผู้มีส่วนได้เสีย
เสนอผู้บังคับบัญชา
๔) จัดทาแผนการดาเนิน
โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการ
๕) ขออนุมัติหลักการ
ดาเนินโครงการ
๖) กาหนดแนวทางการรับ
ฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๗) สร้างช่องทางการมี
ส่วนร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๘) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเสนอความคิดเห็น
ได้โดยเสมอภาค
๙) ส่งข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
หน่วยงานที่มีอานาจ
พิจารณาและจัดทา
รายงานสรุปการส่งเสริม
การสีส่วนร่วมของ
ประชาชน

๕๖

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. จานวนการจัด
การศึกษา ดูงาน/
สัมมนา/อบรม/
กิจกรรม
Hackathon
(รอบ ๖ เดือน
๒ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน
๒ ครั้ง)
๒. จานวน
ข้อเสนอ/
นวัตกรรม
การปรับปรุง
องค์กร
(รอบ ๖ เดือน
๑ ข้อเสนอ
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ข้อเสนอ)
๓. ระดับคะแนน
ความผูกพันต่อ
องค์กรของ
บุคลากร สปน.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๙. ห้องปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
องค์กร (OPM
Innovation Hub)
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาส
แสดงข้อคิดเห็น
แนวความคิด หรือร่วมกัน
ถกประเด็นปัญหาของระบบ
ในองค์กร เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไข หรือสร้าง
นวัตกรรมร่วมกันให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้น
๒) เพื่อเป็นพื้นที่การให้
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
และสนับสนุนให้เกิด
แนวความคิดใหม่ที่ช่วยใน
การพัฒนาองค์กร
๓) เพื่อผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
ของ สปน. และผลักดันให้
เป็นหน่วยงานแห่งนวัตกรรม
และการมีส่วนร่วม

๒๐๐,๐๐๐

๑. การจัดการ
ศึกษาดูงาน/
สัมมนา/อบรม/
กิจกรรม
Hackathon
๒ รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
พร้อมข้อเสนอ/
นวัตกรรมการ
ปรับปรุงองค์กร

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพบ.

๕๗

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) จัดการศึกษาดูงาน/
สัมมนา/อบรม และจัด
กิจกรรม Hackathon
เปิดโอกาสสร้างเวทีให้ทุก
คนมีส่วนร่วมระดม
ความคิด แสดงไอเดีย
และความร่วมมือกันใน
การหาแนวทางเพื่อ
แก้ปัญหา
จานวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง
๓) จัดการศึกษาดูงาน/
สัมมนา/เปิดเวทีเสวนา
ชี้แจงผลงานที่ได้จากการ
จัดกิจกรรม ให้บุคลากร
ทุกระดับรวมไปถึงระดับ
ผู้บริหาร ใน สปน. มีส่วน
ร่วมด้วย
๔) รายงานสรุปผลการ
ดาเนินโครงการพร้อม
ข้อเสนอ/นวัตกรรมการ
ปรับปรุงองค์กร

๕๘

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. มีการจัด
ประชุมชี้แจง/
อบรมสัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
ราชการ หรือการ
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐
(PMQA 4.0) หรือ
การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ
หรือ การเสนอ
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ
(รอบ ๖ เดือน
๒ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน
๒ ครั้ง)
๒. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
ราชการหรือการ

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๐. พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่ง
สู่ระบบราชการ ๔.๐
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐
(PMQA 4.0) และ
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ
๒) เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา สปน.
ไปสู่ระบบราชการ ๔.๐
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) จัดประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระบบราชการ ๔.๐ และ
PMQA 4.0 หรือจัดคลีนิคให้

๑๒๓,๐๐๐

มีการจัดประชุม
ชี้แจง/อบรม
สัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ
ราชการ หรือ
การประเมิน
สถานะของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐
(PMQA 4.0)
หรือ
การประเมินส่วน
ราชการตาม
มาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วน
ราชการ หรือ
การเสนอขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กพบ.

๕๙

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ประเมินสถานะ
ของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ
๔.๐ (PMQA 4.0)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คาปรึกษาเพื่อเสนอขอรับ
รางวัลเลิศรัฐ จานวน ๒ ครั้ง
๓). จัดประชุมชี้แจง/
อบรม ให้ความรู้เกี่ยวข้อง
การดาเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ระบบราชการ ๔.๐ และ
PMQA 4.0 จานวน ๒
ครั้ง
๔) สรุปผลโครงการ
สัมมนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๖๐

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑. มีทีมงาน
อัจฉริยะ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ทีม)
๒. กระบวนงานที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
สผก. ได้พัฒนาให้
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ยิ่งกว่าเดิม
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ กระบวนงาน)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๑. ทีมงานอัจฉริยะ
(Genius Team)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางความคิดของบุคลากร
ในการแลกเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm) กลยุทธ์ใน
การดาเนินงาน ภารกิจ และ
แก้ไขปัญหา เป็น
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ที่
ส่งผลต่อการลดความสูญเสีย
ในมิติต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ระหว่างการดาเนินภารกิจ
ถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
ภารกิจ หน้าที่ หรือ
กระบวนงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สผก. ให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดตัง้ ทีมงานอัจฉริยะ
๒) จัดประชุมทีมงานอัจฉริยะ
๓) กาหนดประเด็นปัญหา
๔) ดาเนินการตามแผนของ
ทีมงานอัจฉริยะ
๕) นาเสนอผล
การดาเนินงานของทีมงาน
๖) สรุปผลการดาเนินงาน

-

ทีมงานอัจฉริยะ
(Genius Team)
เพื่อดาเนิน
ภารกิจ แก้ไข
ปัญหา หรือ
พัฒนา
กระบวนการ
ทางานภายใน
ของ สผก.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผก.

๖๑

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. มีแผนและ
รายงานผล
การสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๒. มีการ
ประเมินผล
การรับรู้ของ
ประชาชนและ
ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ
ของ สปน.
(รอบ ๖ เดือน
๑ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๓. ร้อยละ
การรับรู้ของ
ประชาชนและ
ความเข้าใจใน
บทบาทภารกิจ
ของ สปน.
(รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๒. จัดทาแผนและ
รายงานผลการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน สปน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ สปน. มี
แผนการดาเนินงานด้าน
การสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
ภาพรวม และเพื่อกากับ
ดูแลการดาเนินงานตาม
แผนดังกล่าว ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
๒) เพื่อสร้างความรับรู้
และเข้าใจในภารกิจสาคัญ
นโยบายของ
นายกรัฐมนตรี และ
นโยบายของรัฐบาลที่
สปน. ดาเนินการเพื่อ
สาธารณชนได้รบั ทราบ
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง
และต่อเนื่อง

-

มีการจัดทาแผน
และรายงานผล
การสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและ
มีการประเมินที่
แสดงถึงการรับรู้
ของประชาชน
และความเข้าใจ
ในบทบาท
ภารกิจของ สปน.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกล.

๖๒

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) รวบรวมแผนการ
ดาเนินงานในภารกิจที่เป็น
นโยบายรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีและภารกิจ
สาคัญอื่น ๆ ของ
หน่วยงานใน สปน.
๒) จัดทาแผนฉบับ
สมบูรณ์ และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) รายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนงานรอบครึ่งปีแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม
๒๕๖๔)
๔) รายงานผล
การดาเนินงานตาม
แผนงานรอบครึ่งปีหลัง
(เมษายน - กันยายน
๒๕๖๔)
๕) ประเมินผลการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย
รายงานผู้บริหารทราบ

๖๓

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. มีสรุปผล
การประเมินความ
รับรู้ของบุคลากร
สปน.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๒. ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
หรือทิศทางของ
องค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๓. สื่อสารวัฒนธรรม
องค์กรของ สปน.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
องค์กรของ สปน. สู่
บุคลากรในหน่วยงาน ได้
รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
องค์กรและทิศทางของ
องค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน
๒) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และรับฟังข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาองค์กรจาก
เพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผล
ให้เกิดบรรยากาศการ
ทางานที่พึงประสงค์ใน
ที่สุด
๓) เพื่อให้บุคลากรเกิด
จิตสานึกร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
วัฒนธรรมเดียวกัน

-

การดาเนินการ
สื่อสารวัฒนธรรม
องค์กรให้
บุคลากรภายใน
สปน. ได้รับทราบ
และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
หรือทิศทางของ
องค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกัน
โดยนาองค์
ความรู้จาก
โครงการ/
กิจกรรม ของ
กจท. สผก. และ
กพบ. นามา
เผยแพร่ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร
ตามช่วงเวลาที่
กาหนดไว้

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกล.

ก.ย.

๖๔

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) จัดทาแผนการสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์กร
๓) ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนที่กาหนด โดยเผย
แพร่วัฒนธรรมองค์กร
หรือทิศทางขององค์กร
ไปในทิศทางเดียวกัน โดย
นาองค์ความรู้จาก
โครงการ/กิจกรรม ของ
กจท. สผก. และ กพบ.
นามาเผยแพร่ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดไว้
๔) ประเมินผลความรับรู้
และเข้าใจของบุคลากร
๕) สรุปผลการประเมิน
ความรับรู้ของบุคลากร
สปน.

๖๕

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. รายงาน
สรุปผล
การดาเนินการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๒. ร้อยละ
การรับรู้ทิศทาง
องค์กรใน
แนวนโยบายของ
ผู้บริหาร สปน.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๔. สื่อสารทิศทางองค์กร
ของ สปน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูง (ปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี รองปลัด สานักนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ช่วยปลัดสานักนายก รัฐมนตรี) ได้มีการสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้บุคลากร
สปน. ได้รับทราบ และนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อสนับสนุนให้
การขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของ
สปน. มีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
๓) เพื่อให้การบริหาร
ราชการของ สปน.
สอดคล้องตามแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)

๒๕๐,๐๐๐

การจัดกิจกรรม
เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูง
(ปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี
รองปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี
และผู้ช่วยปลัด สานักนายก –
รัฐมนตรี) ได้มี
การสื่อสาร
แนวนโยบายและ
ทิศทาง
การขับเคลื่อน
องค์กร
ให้บุคลากรใน
สปน. ได้รับรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
และสรุปผล
การดาเนิน
โครงการให้
ผู้บริหาร
ทราบ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกล.

ก.ย.

๖๖

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) ดาเนินการโครงการ
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
- การจัดสัมมนา
- การจัดประชุม
- การเผยแพร่ทิศทาง
การดาเนินงานของ
ผู้บริหารผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์
ฯลฯ
๓) ประเมินผลการรับรู้
ของบุคลากร
๔) รายงานผลการดาเนิน
โครงการนาเสนอผู้บริหาร
ทราบ

๖๗

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. มีแบรนด์
สปน.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ แบรนด์)
๒. ร้อยละของ
การยอมรับของ
บุคลากร สปน.
ที่มีต่อแบรนด์
สปน.
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๕)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๕. พัฒนาภาพลักษณ์
สปน. (OPM
Rebranding)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ สปน. มีแบรนด์ที่
ชัดเจนบุคลากรภายใน
ยึดถือ แสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับแบรนด์ที่
กาหนดไว้ และบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกรับรู้
แบรนด์ของ สปน. ที่
กาหนดไว้ในเชิงบวก
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ศึกษาผลการสารวจ
ความคิดเห็น
Stakeholders ที่ผ่านมา
๒) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๒.๑) วัฒนธรรมองค์กร
สปน.
๒.๒) สารวจความ
คิดเห็นบุคลากรภายใน
ของ สปน.
๒.๓) หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีการพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กร

-

สปน. มีแบรนด์
ของหน่วยงาน
ที่ชัดเจน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผก.

ก.ย.

๖๘

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก.ย.

๒.๔) การพัฒนาภาพ
ลักษณ์ของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งในและต่างประเทศ
๓) จัดทาแนวทางการ
พัฒนาภาพลักษณ์ของ
สปน.
๔) เสนอผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
๕) แจ้งหน่วยงานใน สปน.
ถือปฏิบัติ หรือดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖๙

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. ไม่มีการออก
คาสั่งลงโทษ
ประเด็นทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ
(รอบ ๖ เดือน ๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. รายงาน
สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ
(รอบ ๖ เดือน
๑ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับรู้และตั้งมั่นที่
จะประพฤติตน
โดยยึดหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๖. ฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
วัตถุประสงค์ :
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ตระหนัก และให้
ความสาคัญกับ
การประพฤติปฏิบัติตน
โดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนการมี
ส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง
และการตรวจสอบ
การทุจริต การประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงาน
และของส่วนราชการ
พร้อมทั้งสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) การจัดโครงการ
๓) การสรุปผลการ
ดาเนินงาน
๔) ประเมินผลและ
รายงานผู้บังคับบัญชา

๒๔๗,๘๐๐

การจัดโครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรการ
พัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.

ก.ย.

๗๐

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. รายงาน
สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ
(๖ เดือน ๑ ฉบับ
๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๗. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการตระหนักและให้
ความสาคัญเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริตยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน
มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) การจัดโครงการ
๓) การสรุปผลการ
ดาเนินงาน
๔) ประเมินผลและ
รายงานผู้บังคับบัญชา

๒๒,๐๐๐

การจัดโครงการ
อบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การป้องกัน
การทุจริต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.

ก.ย.

๗๑

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการ
(รอบ ๖ เดือน
๓ ครั้ง
รอบ ๑๒ เดือน
๓ ครั้ง)
๒. มีรายงานผล
การประชุม
คณะกรรมการ
(รอบ ๖ เดือน
๓ ฉบับ
รอบ ๑๒ เดือน
๓ ฉบับ)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๘. ส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมและคุณธรรมใน
สปน.
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ของ สปน.
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การเตรียมการ
ดาเนินงาน
๒) ดาเนินการสรรหาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมการจริยธรรม
ของสานักงานปลัดสานัก นายกรัฐมนตรี
๓) จัดทาหนังสือถึง
สานักงาน ก.พ. กรณี
การแต่งตั้งประธาน กรรมการ จริยธรรม และ
คณะกรรมการ
๔) จัดประชุม
คณะกรรมการ
๕) การสรุปผล
การดาเนินงาน

๖๐,๐๐๐

การประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมประจา
สปน.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศปท.

ก.ย.

๗๒

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ส่งเสริมทัศนคติ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการทางานให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
๑. จานวนครั้งใน
การจัดโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ครั้ง)
๒. จานวน
รายงานผลการจัด
โครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
๑ ฉบับ)
๓. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน –
รอบ ๑๒ เดือน
ร้อยละ ๘๐)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๙. สัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ เรื่อง หลักปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๒) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
วิทยากรกับผู้เข้าร่วม
สัมมนา และระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การเสนอขออนุมัติ
โครงการ
๒) การจัดสัมมนา
๓) การสรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๒๐๑,๘๒๐

๑ การดาเนิน
โครงการสัมมนา
เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ เรื่อง
หลักปฏิบัติ
ราชการเกีย่ วกับ
ความรับผิดทาง
ละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และ
กฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่
กาหนด
๒. รายงาน
สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สกร.

ก.ย.

๗๓

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้าง
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่
เอื้อต่อการทางาน

ตัวชี้วัด
๑. จานวนวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
(รอบ ๖ เดือน
๑ รายการ
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. บุคลากร สปน.
ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
(รอบ ๖ เดือน
๑๒๐ คน
รอบ ๑๒ เดือน -)
๓. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การมีวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยใน สปน.
ที่ครอบคลุมเทียบ
กับเป้าหมายที่
กาหนด
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๙๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๔๐. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
พร้อมการฝึกอบรม
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
และซ้อมดับเพลิง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเพิ่มเติม
๒) เพื่อให้บุคลากร สปน.
มีความรู้ ความเข้าใจและ
ได้ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง
ขั้นต้น
๓) เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตบุคลากร
และความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) การสารวจความพร้อม
ของสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
อาคาร สปน.
๒) ขออนุมัติโครงการ

๑๕๐,๐๐๐

๑. วัสดุอุปกรณ์ที่มี
การจัดหาติดตั้งเพื่อ
ใช้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น
๒. บุคลากร สปน.
ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรดับเพลิง
ขั้นต้นและซ้อม
ดับเพลิง

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สผก.

๗๔

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๔. ร้อยละความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
๔) การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่
เจ้าหน้าที่ สปน.
๕) ประเมินโครงการและ
สรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร

๗๕

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
การจัดสวัสดิการ
ภายในองค์กรที่
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๑. กิจกรรมแนะแนวในการ
เตรียมตัวสอบ ภาค ก.
(ก.พ.)
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๗๖

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
การจัดสวัสดิการ
ภายในองค์กรที่
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๒. การจัดสวัสดิการให้
เปล่า/ให้กู้ยืมเงิน/เพื่อ
กิจการพิเศษ ตามระเบียบ
สวัสดิการ สปน. พ.ศ.
๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๗๗

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
การจัดสวัสดิการ
ภายในองค์กรที่
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๓. โครงการตัดผมฟรี
สาหรับบุคลากร สปน.
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๗๘

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
การจัดสวัสดิการ
ภายในองค์กรที่
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๔. การบริการด้าน
ทันตกรรม ในส่วนที่เบิก
ราชการไม่ได้
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๗๙

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรใน
ระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)
๒. ร้อยละความ
พึงพอใจต่อ
โครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(รอบ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐
รอบ ๑๒ เดือน -)

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๔๕. พัฒนาทักษะบุคลากร
ด้านชีวิตและการทางาน
(โครงการสุขกายสุขใจ
ห่วงใยสุขภาพ)
วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อเผ้าระวังสุขภาพ
บุคลากรและใส่ใจสุขภาพ
๒) เพื่อให้บุคลากร สปน.
เปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย และนา
ความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๓) เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการสร้าง
เสริมสุขภาพ สนับสนุน
การจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพใน ปสน.
๔) สร้างความผาสุกด้วย
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร สปน. สู่
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ :
๑) จัดเตรียมโครงการ
๒) ดาเนินโครงการ
๓) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

๒๓๕,๐๐๐

บุคลากร สปน.
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
สร้างเสริม
สุขภาพ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.
(กสค.)

๘๐

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรใน
ระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๖. ชมรมกีฬา นันทนาการ
สถานที่ออกกาลังกาย
(โยคะ)
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๘๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work life)
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรใน
ระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ระดับ ๑ ร้อยละ
๖๐
ระดับ ๒ ร้อยละ
๖๕
ระดับ ๓ ร้อยละ
๗๐
ระดับ ๔ ร้อยละ
๗๕
ระดับ ๕ ร้อยละ
๘๐

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๔๗. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปีและตรวจติดตาม
ผล
ระยะเวลาการดาเนินการ :

-

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจท.

๘๒

บทที่ ๖
แนวทางการติดตามและรายงานผล
การนาแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องในแผน มีแ นวทางการด าเนิน งานในทิศ ทาง
เดียวกัน จึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. กองการเจ้าหน้าที่จะดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหลายช่ อ งทางการสื่ อ สาร เช่ น จั ด พิ ม พ์ เ ป็ น รู ป เล่ ม แจ้ ง เวี ย น
ในระบบ intranet และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนฯ จะต้องจัดทาข้อมูล เช่น
ระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้ วัดโครงการ และวิธีดาเนินการ ประกอบในแผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การติดตามรายงานผล
เพื่อให้ การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่กาหนดไว้เป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้ าที่ได้กาหนดการติดตามและ
รายงานความก้าวหน้ า โดยให้ ส านั ก /กอง จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการให้ กองการเจ้าหน้าที่ทราบ
ในไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
และจะขอปรั บ แก้ ไขรายละเอี ย ดโครงการ/กิ จกรรมในแผนปฏิ บัติ การ ฯ หน่ว ยงานสามารถจัด ทาหนั งสื อ
ขอปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการด าเนิ น การดั งกล่ าวได้ โดยเสนอขออนุ มัติผู้ บริ ห ารที่เป็ นผู้ กากั บดูแ ลพิ จารณาอนุมั ติ
ปรับแผนก่อน และแจ้งผลการอนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ต่อไป
รายละเอียด

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

การติดตามความก้าวหน้าของแผน
การรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน
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