แผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๑

คานา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเจตนารมณ์ที่จะให้การบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลของส่ว นราชการเป็ น ไปเพื่อผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิ ทธิภ าพ คุ้ มค่า และ
คานึ งถึงระบบคุณธรรม ได้กาหนดให้ ส่วนราชการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นที่ ก.พ. ก าหนด ส านั ก งานปลั ด ส านั กนายกรั ฐ มนตรี โดยกองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ จั ดท าแผนกลยุ ท ธ์ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ตามระเบียบ ก.พ.
ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น จากจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส และภั ย คุ ก คาม ตามเกณฑ์ ม าตรฐานความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)
โดยมีการกาหนดเปาาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเปาาหมายดาเนินการ พร้อมทั้งกาหนดแผนงานโโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรของสานักงานปลัดสานักยกรัฐมนตรี เกิดการเรียนรู้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ต่อไป
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ธันวาคม ๒๕๖๐

ก๑

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 วิสัยทัศน์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เปาาประสงค์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บทที่ ๓ ลักษณะทั่วไปขององค์กร
 อานาจหน้าที่
 พันธกิจ ค่านิยม
 ประเด็นยุทธศาสตร์
บทที่ ๔ ความสอดคล้องของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
บทที่ ๖ แนวทางการติดตามและรายงานผล
ภาคผนวก
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๒
๒
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๕
๗
๙
๔๔

ข๑

บทที่ ๑
บทนา
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห าร
ทรั พยากรบุ ค คล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ เกิดความต่อเนื่ องของแผนกลยุท ธ์
การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และให้ มีความสอดคล้ องกับมาตรฐาน
ความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ๕ มิ ติ และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน (Certify FL) ในหมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร (HR 1) ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการต้องดาเนินการ
ตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กาหนดไว้ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเปาาหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อปรับบทบาทการทางานด้านบุคลากรเป็นหุ้นส่วนหรือที่ปรึกษา
(Business Partner) กับส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กร
จากบทบาทของส านั ก งาน ก.พ. ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ให้ เป็ น กลไก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ สานักงาน ก.พ. จึงได้นาเครื่องมือสาหรับที่ใช้ประเมินผลสาเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และส่งเสริมให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ ๕ มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ ๑
มิติที่ ๒
มิติที่ ๓
มิติที่ ๔
มิติที่ ๕

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน

การวางกรอบแนวทางการประเมินผลของสานักงาน ก.พ. ดังกล่าว มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนั บสนุนให้ ส่วนราชการสามารถประเมินประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จึง ได้ดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และได้จัดทาแผนปฏิบัติการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อนาแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติที่สามารถวัดผลได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม โดยก าหนดเปา า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เปา า หมายในการด าเนิ น การ พร้ อ มทั้ ง ก าหนด
โครงการโกิจกรรมที่ต้องดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ ๔ ปี
และเพื่อปรับบทบาทการทางานด้านบุคลากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาหรับ
ใช้ประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่เป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์ ก ารด าเนิ น งานบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑

บทที่ ๒
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนาในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ได้ทาการวิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเปาาประสงค์ ตลอดจน
ทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผลการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผล
การดาเนินงาน ในปีที่ผ่านมา และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (SWOT)
รวมทั้งผลจากการระดมความคิดเห็ น ในการสัม มนาเชิ ง ปฏิบัติก าร มาพิจารณาประกอบ เพื่อวิเคราะห์ว่า
ประเด็ นการบริ หารทรั พยากรบุ คคลใด มีความส าคัญมากที่สุ ดต่อความส าเร็จขององค์ กรในระยะเวลา ๔ ปี
แล้ ว น ามาก าหนดเป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการบริห ารทรัพยากรบุ คคล ท าให้ สามารถกาหนดประเด็ น
ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล (Human Resource Strategic Imperatives) ที่ สอดคล้ องและ
สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลจากการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ทั้งสิ้น ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีอัตรากาลัง ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่เหมาะสม
๒. การพัฒนาส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์กร
๓. การพัฒนาหน่วยงานให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการความรู้ และมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้
๔. การพัฒ นาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถนามาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๕. การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การก าหนดเปา า ประสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ พิ จ ารณาจาก
ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
โดยนาปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่มีความสาคัญและมีความสัมพันธ์กับการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
มาจั ดท าเป็ น เปา าประสงค์ เชิงกลยุ ท ธ์ข องแต่ล ะประเด็น ยุท ธศาสตร์ ซึ่งได้ กาหนดเปา าประสงค์ เชิงกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ทั้งสิ้น ๑๔ เปาาประสงค์
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีอัตรากาลัง ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
๑. แผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สปน. และมีการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเปาาหมายตามแผนงานที่กาหนด

๒. การพัฒนาส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ๓. ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการทางาน
วัฒนธรรมในองค์กร
ให้เป็นที่ประจักษ์
๓. การพัฒนา ปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

๔. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
ความต้องการของส่วนราชการ หน่วยงานและการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเปาาหมายที่กาหนด
๖. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๗. ความพร้อมของข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถนาไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

๔. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร ๘. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถสะท้อนผลการ
แห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานได้จริง
ความรู้ และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
๕. การพัฒนาระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สามารถนามาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๙. สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรที่มีต่อแนวทางนโยบาย
แผนงานโครงการ และหน่วยงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐. บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสร้างความโปร่งใสให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๑๑. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความรู้

๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการทางาน สร้างความผาสุก
และความผูกพันในองค์กร

๑๒. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
๑๓. การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
๑๔. บุคลากรมีความผาสุก และมีความผูกพันต่อองค์กร

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๑

บทที่ ๓
ลักษณะทั่วไปขององค์กร
อานาจหน้าที่
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจา
ทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสานักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ
ภารกิ จ พิ เศษ และราชการที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มิ ได้ ก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องกรมใดกรมหนึ่ งในสั งกั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี โดยเฉพาะ รวมทั้ งก ากั บ และเร่ง รัด การปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในสั ง กั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ เป็ น ไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก
นายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่ วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ก าหนดแนวทางและแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
๒. อานวยการ ประสานงาน กากับ ติดตามผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษ
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ประจ าส านั กนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ปลั ด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี เป็ น ผู้ รัก ษาการ หรืออยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ข อง
นายกรัฐมนตรี หรือสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานการตรวจราชการและการจัดระบบข้อมูล
การตรวจราชการ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่
ทุจริตในทางการเงิน
๕. ดาเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๖. ดาเนิ น การตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๘. เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริงติด ตามผลและ
เสนอความเห็ น เกี่ยวกับ ปั ญ หาที่ป ระชาชนร้องทุกข์ห รือร้องเรียน ตลอดจนปั ญหาความเดือดร้อนอื่นของ
ประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๙. ดาเนินการเกี่ยวกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๑๐. บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักนายกรัฐมนตรี
๑๑. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องส านั ก งานปลั ด ส านั กนายกรั ฐมนตรี ห รื อ ตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐมนตรี ป ระจ าส านั กนายกรั ฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๑

พันธกิจ
๑. การเทิดทูนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๒. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑ ก าหนดแนวทางและแผนปฏิ บั ติ ก ารของส านั ก นายกรัฐ มนตรีให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
๒.๒ ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จในสั งกั ด
สานักนายกรัฐมนตรี
๒.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
๒.๔ ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ส่ งเสริมพั ฒ นาการตรวจราชการ ประสาน
การตรวจราชการและการจั ด ระบบข้ อมู ล การตรวจราชการ รวมทั้ งเร่ งรั ดและติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งาน
ของหน่วยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตในทางการเงิน
๒.๕ ดาเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒.๖ การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ บริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักนายกรัฐมนตรี
๓.การบริการประชาชน
๓.๑ ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
๓.๒ เป็นศูนย์บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประมวลข้อเท็จจริง ติดตามผล
และเสนอความเห็น เกี่ยวกับ ปั ญหาที่ป ระชาชนร้องทุกข์ห รือร้องเรียน ตลอดจนปัญ หาความเดือดร้อนอื่น
ของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ค่านิยม
ส.ป.น. : สุจริต ประสิทธิภาพเด่น เน้นนวัตกรรม
๑. มีความรัก และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และองค์กร
๒. มีความสามัคคี ปรองดองสามารถทางานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม เปิดเผย โปร่งใส
๔. มุ่งแสวงหาความรู้ และสร้างความชานาญเฉพาะทางที่เป็นเลิศ
๕. ทุ่มเทให้กับการทางานและพร้อมต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกากับการบริหารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๕๑

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาสานักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาด้านการกระจายอานาจ

ผู้ช่วยปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง
กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์บริการประชาชน

สานักกฎหมายและระเบียบกลาง

สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สานักแผนงานและกิจการพิเศษ

สานักตรวจราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานโฉนดชุมชน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หมายเหตุ : เป็นหน่วยงานที่ตัดตั้งขึ้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๖๑

บทที่ ๔
ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
จากบทบาทของส านั ก งาน ก.พ. ที่ ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ให้ เป็ น กลไก
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ ส านักงาน ก.พ. จึงได้นาเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และส่งเสริมให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็ จ ๕ มิ ติ ประกอบด้ ว ย ๑) ความสอดคล้ อ ง
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ๒) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ๓) ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคล ๔) ความพร้อมรับผิ ดด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล และ ๕) คุณภาพชีวิตและความสมดุ ล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน
การวางกรอบแนวทางการประเมิ น ผลดั ง กล่ า ว มี ส่ ว นในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ให้ ส่ วนราชการสามารถประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได้ เป็ น ระบบและเป็ น รู ป ธรรม
ยิ่ งขึ้ น โดยกองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และเปา าประสงค์เชิ งกลยุ ท ธ์ด้ านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลรองรับ โดยพิจารณาจากผลการวิเ คราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Critical Success
Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยนาปัจจัยหลัก แห่งความสาเร็จที่มีความสัมพันธ์กับการบรรลุผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน มาจัดทาเปาาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น
๑๔ เปาาประสงค์ดังนี้

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๗๑

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๕ มิติ
๑๔
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
และกากับการบริหารราชการแผ่นดินตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

มิติที่ ๑
ความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ ๒
ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การยกระดับการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ

มิติที่ ๓

มิติที่ ๔

มิติที่ ๕

ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทางาน

๑. แผนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สปน. และ
มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

๔. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ

๘. มีการจัดการความรูภ้ ายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีการ
นาเอาเทคโนโลยีมาใช้จัดการความรู้

๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีการเรียนรู้ และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕. พัฒนาระบบการเรียนรู้ และ
การพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุน
ความต้องการของส่วนราชการ

๙. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
ได้จริง

๓. ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กร ในการทางาน
ให้เป็นที่ประจักษ์

๖. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐. สร้างความพึงพอใจให้กับ
บุคลากรที่มตี ่อแนวทางนโยบาย
แผนงาน โครงการ และหน่วยงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๗. ความพร้อมของข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถนาไปใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑๑. บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลและสร้างความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทางาน
๑๓. การจัดสวัสดิการเพิม่ เติมของ
ส่วนราชการนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด
๑๔. บุคลากรมีความผาสุก
และความผูกพันธ์ต่อองค์กร

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๘

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จากเปา าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๑๔ เปาาประสงค์ที่จะต้อง
ดาเนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล ในระยะเวลา ๔ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปเป็นแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย กิจกรรมโโครงการ ดังนี้
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน

๑๖
๖
๕
๑
๑๑

กิจกรรมโโครงการ
กิจกรรมโโครงการ
กิจกรรมโโครงการ
กิจกรรมโโครงการ
กิจกรรมโโครงการ

รวมจานวน ๓๙ กิจกรรมโโครงการ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๙๑

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑ : แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สปน. และมีการนาไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มี ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๑

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนพัฒนา
ข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-









กจท.

๒

โครงการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

๔๓,๖๐๐









กจท.

๓

โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า
ของข้าราชการ สปน.

๑๒๗,๒๐๐





๔

การจัดทาแผนสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร สปน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-



ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล



๕ สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

กจท.


กจท.



กจท.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๒ : บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเปาาหมายตามแผนงานที่กาหนด มี ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด

๖ โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่
๕๐,๐๐๐
กจท.
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโ
พนักงานราชการสานักนายกรัฐมนตรี
๗

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ ๔

๗๐๐,๐๐๐





กจท.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี๑ ๑๐

ระยะเวลา

ลาดับ

๘

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ ๓

งบประมาณ

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔



๖๐๐,๐๐๐





ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความสาเร็จของจานวนโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๙ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา ๘๐๖,๔๐๐
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๑๐

โครงการจัดฝึกอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปาองกัน
และปราบปรามการทุจริต

๔๖,๒๐๐



กจท.

ศปท.

ศปท.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการทางานให้เป็นที่ประจักษ์ มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการถ่ายทอดส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร


๑๑ การประชุมเพื่อหาความเชื่อมโยง
กพบ.
สถานการณ์ปัจจุบันกับเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
๑๒

การจัดทาโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทิศทางองค์กร
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ

-



๑๓

การเขียนบทความลงในจุลสาร สปน.
(รายเดือน)

-



๑๔

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน
ระบบสารสนเทศภายในของ สปน.
(OPM Intranet)

-



๑๕

การจัดรายการเสียงตามสาย
“Good Morning OPM”

-



๑๖

การจัดเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อจุด
ประกายการทางานและเพื่อการ
ถ่ายทอดทิศทางองค์กร ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฯ

-

สผก.













สผก.
สผก.



สผก.



สผก.

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๑

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๔ : พัฒนาปรับปรุงกระบวนการวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการกระบวนการวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา

ลาดับ

๑๗

โครงการ/กิจกรรม

การปรับปรุงงานกระบวนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(กระบวนงานประเมินผลงาน
ข้าราชการระดับชานาญการ
ชานาญการพิเศษ)

งบประมาณ

-

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔









กจท.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ
หน่วยงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเปาาหมายที่กาหนด มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร

๑๘ การพัฒนาระบบการเรียนรู้และ
๔๓,๖๐๐
กจท.
การพัฒนาบุคลากร สปน. (Coaching)
๑๙

โครงการการพัฒนาเครือข่าย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นร.

๓๕๐,๐๐๐



เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๖ : มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มี ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล




๒๐ การปรับปรุง Version ระบบสารสนเทศ
ที่รองรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบ
โครงสร้างหน่วยและอัตรากาลัง,
ระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ นร.ฯ)
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๑ การสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๒๑

กจท.

ศทก.

ศทก.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๗ : ความพร้อมของข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถนาไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของข้อมูลด้านบุคคลในระบบฐานข้อมูล มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ระยะเวลา

ลาดับ

๒๒

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลบุคคล

-

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔









กจท.

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๘ : มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ มี ๒ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสาเร็จของการจัดการองค์ความรู้ ภายใน สปน.

๒๓ การจัดการองค์ความรู้ภายใน สปน.
๕๐,๗๙๕
กจท.
๒๔

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะบุคลากร (ด้านการวางแผน
ประสานงาน และจิตบริการ)

๑๓๐,๘๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ภายในองค์กร
๒๕ การเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร
-













กจท.



กจท.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๙ : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้จริง มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน




๒๖ การพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผล
กจท.
การปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๐ : สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรที่มีต่อแนวทางนโยบายแผนงาน โครงการ และหน่วยงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล




๒๗ การสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
กจท.
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๑ : บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างความโปร่งใส
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : การเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย ๓ ช่องทาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๓
๑

ระยะเวลา

ลาดับ

๒๘

โครงการ/กิจกรรม

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ

งบประมาณ

-

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔









กจท.

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๒ : สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน


๒๙ การปรับปรุงการต่อเติมส่วนขยาย
๙,๑๓๕,๐๐๐
เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรม
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๓๐

การปรับปรุงห้องประชุมอรรถไกวัลวที
โถงทางเดิน ห้องน้าคนพิการ และ
ห้องน้ารวมหญิง

๔,๙๗๕,๐๐๐





กคล.



กคล.

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๓ : การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมของส่วนราชการนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการ


๓๑ การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
(๖๐๐,๐๐๐)
กจท.
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.


๓๒ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร
(๑๒๐,๐๐๐)
กจท.
ของบุคลากร สปน.
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.


๓๓ กิจกรรมฉีดวัคซีนปาองกันโรค
(๒,๐๐๐)
กจท.
ไข้หวัดใหญ่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.




๓๔ การจัดสวัสดิการให้เปล่าโให้กู้ยืมโ
เงินกองทุน
กจท.
เพื่อกิจการพิเศษตามระเบียบ
สวัสดิการ
สวัสดิการ สปน. พ.ศ. ๒๕๔๙
สปน.
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๔๑

ระยะเวลา

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๓๕

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี และ
การตรวจติดตามผล

(๙,๐๐๐)
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.

๓๖

กิจกรรมแนะแนวในการเตรียม
ความพร้อมในการสอบภาค ก.
(สานักงาน ก.พ.)

(๖๕,๐๐๐)
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.

๓๗

งานเกษียณอายุราชการของบุคลากร
สปน.

(๔๐๐,๐๐๐)
เงินกองทุน
สวัสดิการ
สปน.

๓๘

โครงการสุขกายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ
รุ่นที่ ๖

๓๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้รับผิดชอบ
๑
๒
๓
๔











กจท.







เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ๑๔ : บุคลากรมีความผาสุกและมีความผูกพันต่อองค์กร มี ๑ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.
๓๙ การสารวจความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กจท.

กจท.

กจท.



รวมจานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ/กิจกรรม

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๕๑

กจท.

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

รายงานผลการดาเนินการ

ดาเนินการตามแผน

อนุมัติแผนโมีแผน

๑. ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดทาแผนงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

ยกร่างโปรับแผน

ตัวชี้วัด

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
๑. แผนงาน
ด้านบริหาร
ทรัพยกรบุคคล
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สปน.
และมีการนาไป
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑. การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
และแผนพัฒนาข้าราชการ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-

แผนพัฒนา
ข้าราชการ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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.)

๑) จัดทาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร สปน.
๒) ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณา
ร่างแผนฯ
๓) เสนอแผนพัฒนา
บุคลากรต่อผู้บริหาร
๔) แจ้งเวียนและประสาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนิน
กิจกรรม
๕) สรุปโรายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๖๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

รายงานผลการดาเนินการ

ดาเนินการตามแผน

อนุมัติแผนโมีแผน

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

ยกร่างโปรับแผน

ตัวชี้วัด

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล

งบประมาณ
๔๓,๖๐๐

ผลผลิต
แผนพัฒนา
รายบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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.)

๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
๒) ชี้แจงขอความร่วมมือ
ส่วนราชการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
๓) ส่วนราชการพัฒนา
บุคลากรตามแผน
๔) สรุปและรายงานผล
๕) ติดตามและทบทวนแผน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๗๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓. โครงการพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ สปน.
- การทบทวนร่าง
แผนพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ สตร.
ศบช. และ สขร.
๑) จัดทาร่างแผนฯ
๒) จัดประชุมสัมมนา
เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ
๓) ปรับปรุงแก้ไขร่างตาม
ความเห็นที่ประชุม
๔) สรุปรายงานผลและ
ข้อเสนอการนาไปใช้
- การจัดทาแผนพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ สปน.
๑) ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผน
๒) สรุปความเห็นจัดทา
รายละเอียด
๓) จัดทาร่างฉบับสมบูรณ์

๑๒๗,๒๐๐

แผนก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
ของข้าราชการ
สปน.

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๘๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๔. การจัดทาแผนสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร สปน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-

แผนสร้างความ
ผาสุกและความ
ผูกพันของ
บุคลากร สปน.
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ศึกษาวิเคราะห์ บทบาท
ภารกิจ ยุทธศาสตร์
๒) ประสานขอความ
ร่วมมือ กิจกรรมโ
แผนงานโโครงการ
๓) จัดทาร่างแผนสร้าง
ความผาสุกฯ
๔) เสนอแผนพัฒนา
บุคลากรต่อผู้บริหาร
๕) แจ้งประสานผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินกิจกรรม
๖) สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๑๙๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

๑๐๐

๙๐

๑

๘๐

๒. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
แผนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๗๐

ตัวชี้วัด

๖๐

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๕. สรุปและรายงานผล
การดาเนินการตาม
แผนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
จานวน ๔ แผน ได้แก่
๑) แผนพัฒนาข้าราชการ
สปน. ปี ๖๑
๒) แผนพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้า
๓) แผนสร้างความผาสุกฯ
๔) แผนปฏิบัติการการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

-

การดาเนินการ
ตามแผนด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๐๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

๘๕

๘๐

๑

๗๕

๑. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมและผ่าน
การประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๗๐

ตัวชี้วัด

๖๕

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
๒. บุคลากร
มีความรู้
ความสามารถ
มีคุณธรรม
จริยธรรม มีการ
เรียนรู้และ
มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
สูงสุดบรรลุ
เปาาหมายตาม
แผนงานที่
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๖. โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

๕๐,๐๐๐

๑. การดาเนิน
โครงการ
ฝึกอบรมการ
พัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) ทาหนังสือเรียนเชิญ
วิทยากร
๓) แจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายใน สปน.
๔) จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม)
๕) จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน)
๖) ชี้แจงและจัดทาสรุป
๗) นาเรียนผู้บริหารเพื่อ
ทราบ รวมทั้งทาหนังสือ
ขอบคุณวิทยากร

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

๒. ผู้เข้ารับ
การอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหา
วิชาตามหลักสูตร
ที่กาหนดและ
สามารถนาไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๑๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ ๔
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) ทาหนังสือเรียนเชิญ
วิทยากร
๓) แจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายใน สปน.
๔) จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม
๕) จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
๖) สรุปและประเมินผล
การฝึกอบรม
๗) รายงานผลการดาเนินการ
ให้ผู้บริหารทราบ

งบประมาณ

ผลผลิต

๗๐๐,๐๐๐

๑. การจัด
โครงการฝึก
อบรมหลักสูตร
นักบริหาร
ระดับกลาง
รุ่นที่ ๔

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

๒. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาตาม
หลักสูตรที่
กาหนดและ
สามารถนาไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๒๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๘. โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
รุ่นที่ ๓

๖๐๐,๐๐๐

๑. การจัด
โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น รุ่นที่ ๓

๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) ทาหนังสือเรียนเชิญ
วิทยากร
๓) แจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายใน สปน.
๔) จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม
๕) จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
๖) สรุปและประเมินผล
การฝึกอบรม
๗) รายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้บริหาร
เพื่อทราบ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

๒. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาตาม
หลักสูตรที่กาหนด
และสามารถ
นาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๓

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

๑๐๐

๙๐

๘๐

๒.ร้อยละ
ความสาเร็จของ
จานวนโครงการที่
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๗๐

ตัวชี้วัด

๖๐

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๘๐๖,๔๐๐

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมใน
โครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการโ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐

วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างความมีคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับ
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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
ศปท.

ขั้นตอนการดาเนินการ:
๑. การขออนุมัติโครงการ
๒. จัดโครงการ
๓. จัดทาสรุปรายงานผล
ให้ผู้บริหารได้ทราบ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๔
๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๐. โครงการจัดฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปาองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๔๖,๒๐๐

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมใน
โครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในโครงการโ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐

วัตถุประสงค์:
๑. เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมและวิธีการ
ทางานที่สุจริตโปร่งใสของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
๒. เพื่อเสริมสร้างให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรม เรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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
ศปท.

ขั้นตอนการดาเนินการ:
๑. การขออนุมัติโครงการ
๒. จัดโครงการ
๓. จัดทาสรุปรายงานผล
ให้ผู้บริหารได้ทราบ

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๕

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๕

รายงานผลการดาเนินการ

การดาเนินการตามแผน

๑

จัดทาแผนโแนวทาง การถ่ายทอด ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ถ่ายทอดส่งเสริม
ทัศนคติ ค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

วางแผนโแนวทาง การถ่ายทอด ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัด

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน รวบรวมค่านิยม วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์
๓. ส่งเสริม
ทัศนคติ
ค่านิยม และ
วัฒนธรรม
องค์กรในการ
ทางานให้เป็นที่
ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๑. การประชุมเพื่อหา
ความเชื่อมโยงสถานการณ์
ปัจจุบันกับเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร

๕,๐๐๐

มีการประกาศ
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร

-

มีโปสเตอร์
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ทิศทางองค์กร
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์
จานวน ๒
รูปแบบ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.

๑) ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยม
ขององค์กร
๒) จัดระดมความคิดเห็น
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
๓) สรุปผลการจัดระดม
ความคิดเห็น
๔) นาเสนอ ปนร.
เพื่อประกาศค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
๑๒. การจัดทาโปสเตอร์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทิศทางองค์กรภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์

สผก.

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๖

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๓. การเขียนบทความ
ลงในจุลสาร สปน.

-

มีบทความลงใน
จุลสาร สปน.
จานวน ๑๒ เรื่อง

๑๔. การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศภายในของ สปน.
(ระบบ OPM Intranet)

-

การปรับปรุง
ข้อมูลและ
เผยแพร่
จานวน
ไม่น้อยกว่า
๒ ครั้ง

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.

สผก.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๗๑

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑

เป้าหมาย
๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๕. การจัดรายการเสียง
ตามสาย “Good
Morning OPM”

-

การจัดรายการ
เสียงตามสายฯ
จานวน ๑๑ ครั้ง

๑๖. การประเมินผลการ
จัดกิจกรรม

-

รายงานผลการ
จัดกิจกรรม
จานวน ๑ เล่ม

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.โกกล.

สผก.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๘๑

๕

สรุปรายงานผล

ปฏิบัติตามกระบวนการโวิธีการใหม่

ปรับปรุงกระบวนการโวิธรการใหม่

กาหนดแนวทางการแก้ไขโปรับปรุง

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน

มิติที่ ๒ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๔.. พัฒนาปรับปรุง ระดับความสาเร็จ
กระบวนการ
ของการปรับปรุง
วิธีการบริหาร กระบวนงาน
ทรัพยากร
ด้านการบริหาร
บุคคลให้มี
ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
๑๗. การปรับปรุง
กระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
๒) กาหนดแนวทางการ
แก้ไขโปรับปรุง
๓) ปรับปรุงกระบวนการโ
วิธีการใหม่
๔) ปฏิบัติการตาม
กระบวนการใหม่
๕) สรุปรายงานผล

งบประมาณ

ผลผลิต

-

การปรับปรุง
กระบวนงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(กระบวนงาน
ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
ระดับชานาญ
การและ
ชานาญการ
พิเศษ)

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๒๙๑

๕

ประกาศใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู้

จัดทาสรุปผล

ประชุมชี้แจงปรึกษาหารือ

ออกแบบจัดทาร่าง

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบเดิม

มิติที่ ๒ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๕. พัฒนาระบบ ระดับความสาเร็จ
การเรียนรู้ และ ของการพัฒนาการ
การพัฒนา
จัดระบบการ
บุคลากรที่
เรียนรู้ และการ
สนับสนุนความ พัฒนาบุคลากร
ต้องการของ
ส่วนราชการ
หน่วยงาน และ
การพัฒนา
ตนเองเพื่อให้
สามารถปฏิบัติ
ภารกิจบรรลุ
ตามเปาาหมาย
ที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๘. การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้และการพัฒนา
บุคลากร สปน.

๔๓,๖๐๐

ระบบการเรียนรู้
และการพัฒนา
บุคลากร

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.โ
กพอ.)

๑) ศึกษาวิเคราะห์
เพื่อวางระบบโแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร
๒) ประชุมพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาและ
ชี้แจงการนาไปใช้
๓) ประกาศใช้แนวทาง

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๐๑

มิติที่ ๒ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๑๙. โครงการการพัฒนา
เครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล นร.

๓๕๐,๐๐๐

มีการจัด
โครงการพัฒนา
เครือข่ายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล นร.
จานวน ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
และมีเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.โ
กพอ.)

ขั้นตอนการดาเนินการ:
๑. การขออนุมัติโครงการ
๒. จัดโครงการ
๓. จัดทาสรุปรายงานผล
ให้ผู้บริหารได้ทราบ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๑๑

๒ ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศ
ด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สปน.

๕

การนาระบบใหม่ไปใช้

การทดลองใช้ระบบ

การพัฒนาระบบ

จัดทาร่างโข้อเสนอโความต้องการระบบใหม่

ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบเดิม

มิติที่ ๒ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๖. มีการนา
๑. ระดับ
เทคโนโลยี
ความสาเร็จของ
สารสนเทศมา การพัฒนาปรับปรุง
ใช้ในการ
ระบบสารสนเทศ
บริหาร
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
ทรัพยากรบุคคล
บุคคล

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๐. การปรับปรุง Version
ระบบสารสนเทศที่รองรับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สปน.

-

๑. ระบบ
บริหารงานบุคคล
๒. ระบบบริหาร
โครงสร้างหน่วย
และอัตรากาลัง
๓. ระบบงาน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ นร.

-

ผลสารวจความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศ
ด้านงานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล สปน.

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒๑. การสารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

*** ต้องรอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่รองรับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. เสร็จเรียบร้อย

ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศทก.โกจท.

ศทก.โกจท.

๑
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๒

มิติที่ ๒ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๗. ความพร้อม ร้อยละของข้อมูล
๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐
ของข้อมูลด้าน ด้านบุคคลในระบบ
การบริหาร
ฐานข้อมูล มีความถูก
ทรัพยากร
ต้องครบถ้วน เป็น
บุคคลสามารถ ปัจจุบัน
นาไปใช้
ประกอบการ
ปฏิบัติงานและ
การตัดสินใจ

โครงการ/กิจกรรม
๒๒. การปรับปรุงข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล
๑. ตรวจสอบฐานข้อมูลเดิม
๒. ปรับปรุงข้อมูล
๓. ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

งบประมาณ

ผลผลิต

-

มีการปรับปรุง
ข้อมูลบุคคลใน
ฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.
(กสข.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๓๑

๕

สรุปผลการดาเนินการ

ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบโอนุมัติ

จัดทาแผนการจัดการความรู้

แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๘. มีการจัดการ ๑. ระดับ
ความรู้ภายใน ความสาเร็จของ
องค์กรอย่าง
การจัดการองค์
ต่อเนื่องและมี ความรู้ ภายใน สปน.
การนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
จัดการความรู้

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๓. การจัดการ
องค์ความรู้ภายใน สปน.

๕๐,๗๙๕

๑. มีเวที
แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน สปน.
๒. มีองค์ความรู้
ทักษะใหม่ๆ ใน
การปฏิบัติ
ภารกิจของ
สปน.

๑๓๐,๘๐๐

มีการจัด
โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
(ด้านการ
วางแผน
ประสานงาน
และจิตบริการ)
จานวน ๓ ครั้ง

๑) ศึกษาทบทวน
องค์ความรู้ภายในองค์กร
๒) ทาหนังสือขออนุมัติ
โครงการ
๓) แจ้งเวียนโประสาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔) จัดกิจกรรมและ
เปลี่ยนเรียนรู้
๕) เผยแพร่องค์ความรู้
๕) ติดตามโรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ
๒๔. โครงการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ (ด้านการ
วางแผน ประสานงาน
และจิตบริการ)
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) ดาเนินการจัดโครงการ
๓) สรุปผลการจัดโครงการ
๔) รายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้บริหาร
รับทราบ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

กจท.
(กพส.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๔๑

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๒. จานวนองค์ความรู้ - - ๑ ๒
ทีเ่ ผยแพร่ภายใน
องค์กร

๕
๓

โครงการ/กิจกรรม
๒๕. การเผยแพร่องค์
ความรู้ภายในองค์กร

งบประมาณ

ผลผลิต

-

มีการเผยแพร่
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
ผ่านระบบ
สารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า
๓ องค์ความรู้

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๕๑

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๙. ระบบ
ระดับความสาเร็จ
๑ ๒ ๓ ๔
ประเมินผล
ของการพัฒนา
การปฏิบัติงาน ปรับปรุง ระบบ
สามารถ
ประเมินผลการ
สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานได้
จริง

๑๐. สร้างความ
พึงพอใจให้กับ
บุคลากรที่มีต่อ
แนวทาง
นโยบาย
แผนงาน
โครงการ และ
หน่วยงานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

๕
๕ ๒๖. การพัฒนาปรับปรุง
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

ผลผลิต

-

มีระบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน

-

ผลสารวจความ
พึงพอใจต่อ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.
(กสข.)

๑) ศึกษา วิเคราะห์โ
กาหนดสภาพปัญหา
๒) จัดทาร่างโแนวทาง
ปรับปรุงใหม่
๓) เสนอผู้บริหารพิจารณา
๔) นามาปรับใช้
๕) สรุปโรายงานผล

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๒๗. การสารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กจท.
(กพอ.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๖๑

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔
๑๑. บุคลากร การเผยแพร่และ
- - ๑ ๒
สามารถเข้าถึง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหาร
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากร
บุคคลและสร้าง อย่างน้อย ๓
ความโปร่งใสให้ ช่องทาง
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

โครงการ/กิจกรรม

๕
๓ ๒๘. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

งบประมาณ

ผลผลิต

-

มีการเผยแพร่
ข่าวสารด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผ่านช่องทาง
ต่างๆ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๗๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑๒. สภาพแวดล้อม ร้อยละความ
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
ที่เอื้อต่อการ
พึงพอใจของ
ทางาน
บุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๒๙. การปรับปรุงอาคาร
สปน. (การต่อเติมส่วน
ขยายเพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน)

๙,๑๓๕,๐๐๐

อาคารส่วน
ขยาย สปน.
ทางขึ้นลง ห้อง
ปฏิบัติงาน
กคล.

๓๐. การปรับปรุงห้อง
ประชุมอรรถไกวัลวที
โถงทางเดิน ห้องน้า
คนพิการ และห้องน้า
รวมหญิง

๔,๙๗๕,๐๐๐

ห้องประชุม
อรรถไกวัลวที
โถงทางเดิน
ห้องน้า
คนพิการ
และห้องน้า
รวมหญิง

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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
กคล.

กคล.

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๘๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑๓. การจัด
ร้อยละความ
๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕
สวัสดิการ
พึงพอใจของ
เพิ่มเติมของ
บุคลากรที่มีต่อ
ส่วนราชการ
การจัดสวัสดิการ
นอกเหนือ
จากที่กฎหมาย
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม
๓๑. การจัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

๓๒. การมอบทุนการศึกษา
ให้แก่บุตรของบุคลากร
สปน.
๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๖๐๐,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

จัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่
๒๕๖๑ โดย
บุคลากรของ
สปน. ได้เข้า
มีส่วนร่วม

๑๒๐,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

บุตรของ
บุคลากร สปน.
ได้รับสวัสดิการ
ให้เปล่าเป็นเงิน
ทุนการศึกษา

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

กจท.
(กสค.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๓๙๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

๓๓. การกิจกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

๒,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

บุคลากรของ
สปน. ได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่

(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

บุคลากรของ
สปน. ได้รับ
สวัสดิการ
อันพึงจะได้รับ
ตามที่ได้กาหนด
ไว้ในในระเบียบ
สวัสดิการฯ

๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

๓๔. การจัดสวัสดิการ
ให้เปล่า/ให้กู้ยืมเงิน/
เพื่อกิจการพิเศษตาม
ระเบียบสวัสดิการ สปน.
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๑) จัดทาคาขอรับสิทธิ
๒) ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการขอรับสิทธิ
๓) เสนอคณะกรรมการ
สวัสดิการพิจารณาอนุมัติ

ผลผลิต

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

กจท.
(กสค.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๐
๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๕. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปี และการตรวจ
ติดตามผล

๙,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

บุคลากรของ
สปน. ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีและ
ติดตามผลการ
ตรวจ จานวน
๔ ครั้ง

๖๕,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

มีการจัด
กิจกรรม
แนะแนวในการ
เตรียมตัวสอบ
ภาค ก (ก.พ.)
ให้แก่บุคลากร
ของ สปน.
จานวน ๑ ครั้ง

๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

๓๖. กิจกรรมแนะแนว
ในการเตรียมตัวสอบ
ภาค ก (ก.พ.)
๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

กจท.
(กสค.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๑๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลผลิต

๓๗. งานเกษียณอายุของ
บุคลากร สปน.

๔๐๐,๐๐๐
(กองทุน
สวัสดิการ
สปน.)

มีการจัดงาน
เกษียณอายุ
ราชการเพื่อ
เชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคลากร
ของ สปน.
ที่เกษียณอายุ
ราชการใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๕๐,๐๐๐

มีการจัด
โครงการสุข
กายสุขใจ
ห่วงใยสุขภาพ
รุ่นที่ ๖
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
รักษาสุขภาพ
ร่างกายให้
แข็งแรง

๑) ขออนุมัติ
คณะกรรมการสวัสดิการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม

๓๘. โครงการสุขกายสุขใจ
ห่วงใยสุขภาพ รุ่นที่ ๖
๑) ขออนุมัติโครงการ
๒) จัดกิจกรรม/สารวจ
ความพึงพอใจ
๓) สรุปผลการจัดโครงการ

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

กจท.
(กสค.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๒๑

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

โครงการ/กิจกรรม
๓๙. การสารวจความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร สปน.
๒) คานวณหากลุ่มตัวอย่าง
๓) ทาการสารวจ
๔) วิเคราะห์ผลจากการ
สารวจ
๕) สรุปและรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ

งบประมาณ

ผลผลิต

-

มีการสารวจ
ความผาสุกและ
ความผูกพัน
ของบุคลากร
ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๑ ครั้ง

ระยะเวลาการดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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.)

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๓๑

บทที่ ๖
แนวทางการติดตามและรายงานผล
การนาแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อให้ ส่ วนราชการหรือหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องในแผน มีแนวทางการดาเนินงานในทิศทาง
เดียวกัน จึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. กองการเจ้ าหน้ าที่เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ แผนปฏิบัติการการบริห ารทรัพยากรบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหลายช่องทางการสื่ อสาร เช่น จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ ม การจัดประชุมชี้แจงการ
ดาเนินงาน แจ้งเวียนในรูปหนังสือ เป็นต้น
๒. หน่ วยงานที่รับ ผิ ดชอบและมีส่ วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนฯ จะต้องจัดท า
ข้อมู ล อาทิเช่น ระบุ โครงการ วัตถุป ระสงค์ กลุ่ มเปาาหมาย ตัวชี้วัดโครงการ และวิธีดาเนิน การ ประกอบ
ในแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การติดตามรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ ก าหนดไว้ เป็ น ไปตามเปา า หมาย กองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ก าหนดการติ ด ตามความก้ าวหน้ า เป็ น รายเดื อ น
หากมีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการได้อย่างทันการ ซึ่งได้กาหนดให้มีการติดตาม
ความก้าวหน้ าปี ล ะ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) เพื่อประเมินผลและรายงานผลความส าเร็จใน
ภาพรวมของการดาเนินการตามแผน และเพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป
รายละเอียด

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

การติดรามรายงานผลรอบ ๖ เดือน
การติดรามรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๔๔
๑

ภาคผนวก

๑

