
ส ำนัก
ต่ำงๆ

(ประเมิน)

สนผ.
(ประเมิน)

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบการท างาน
ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เอ้ือต่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และยกระดับความโปร่งใสของการ
ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้

1 พัฒนำโปรแกรมงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน
(2) จัดท าแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม
(3) ด าเนินงานตามแผน
(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการในการใช้งานบุคคลของ สพพ.

โปรแกรมการงานด้านทรัพยากร
บุคคลท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61) 
ระดับ 1 รวบรวมจ านวนสิทธ์ิตาม
ประเภทวันลา ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้าง และผู้มีอ านาจอนุมัติการลาของ
แต่ละต าแหน่งส่งให้แก่ผู้พัฒนาระบบ
ระดับ 2 ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานและผู้มี
อ านาจอนุมัติการลา
ระดับ 3 ทดลองใช้ระบบการลาออนไลน์
ใหม่
ระดับ 4 ใช้งานระบบการลาออนไลน์
ใหม่แทนใบลาเดิม 100%
ระดับ 5 ใช้งานระบบการลาออนไลน์
ใหม่แทนใบลาเดิม 100% และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. 
ภายใน 30 กันยายน 2561

สอก. ด าเนินการรวบรวมจ านวนสิทธ์ิตามประเภทวันลา ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้าง และผู้มีอ านาจอนุมัติการลาของแต่ละต าแหน่งส่งให้แก่
ผู้พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสท่ี 4

E-mail ส่งข้อมูลถึงผู้พัฒนาระบบ 2

2 พัฒนำระบบ IT และจัดหำครุภัณฑ์ในด้ำน
สำรสนเทศให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เส่ือมสภำพ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) ส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพ และจัดท าแผนการด าเนินงาน
(2) ก าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
(3) ขออนุมัติผู้อ านวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติ
เพ่ือเตรียมด าเนินการจัดซ้ือ
(4) ด าเนินการจัดซ้ือตามท่ีผู้อ านวยการ สพพ. อนุมัติ

จ านวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ
เพียงพอตามความต้องการของบุคลากร

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)
ระดับ 1 ส ารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ
ระดับ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
ขอบเขตของงาน
ระดับ 3 ก าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
ระดับ 4 รายงานผลการด าเนินการจัดท า
ขอบเขตของงาน
ระดับ 5 ขออนุมัติ ผู้อ านวยการ สพพ. 
เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือตามแผน

สอก. ฝ่ายสารสนเทศได้ขออนุมัติ ผู้อ านวยการ สพพ. เพ่ือด าเนินการ
จัดซ้ือตามแผนเรียบร้อยแล้ว (สอก.05(6)/28 ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 61)

บันทึกขออนุมัติ ผอ. สพพ. 5

แผนปฏิบัติงำนของ สพพ. (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ระดับท่ีได้

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเน่ืองและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ กิจกรรม/ ข้ันตอนล ำดับ ผลลัพธ์

เกณฑ์กำรประเมิน
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3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ คพพ.
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ 
คพพ. จ านวน 1 คร้ังต่อปี
     - การศึกษาดูงานของ คพพ.
(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ. 
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท าปฏิทินการประชุม คพพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(2) เสนอให้ คพพ. รับทราบแผนการประชุม คพพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(3) ด าเนินการจัดการประชุม คพพ. 
     - จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
อ่ืนๆ ประกอบการประชุม
     - รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือน 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
     - แจ้งมติท่ีประชุมให้กับเจ้าหน้าท่ี สพพ. ท่ี
เก่ียวข้อง

 - ปฏิทินการประชุม คพพ.
 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
 - แบบประเมินตนเองของ คพพ.
 - รายงานผลการประเมินตนเองของ 
คพพ.
  - ข้อมูล ประวัติ การเข้าร่วมประชุม 
และการจ่ายเบ้ียประชุม ของ คพพ.

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้
ควำมสำมำรถของ คพพ.
ระดับ 1 จัดท าก าหนดการจัดกิจกรรมฯ
ระดับ 3 ด าเนินการจัดกิจกรรม
ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ 
คพพ. รับทราบภายใน 14 วันท าการ

2. จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุม
ระดับ 1 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 4 
วันท าการ
ระดับ 2 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 5 
วันท าการ
ระดับ 3 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 6 
วันท าการ
ระดับ 4 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 7 
วันท าการ
ระดับ 5 จัดส่งไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 8 
วันท าการ

สปภ. 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของ คพพ.
    - 21 มี.ค. 61 คพพ. อนุมัติให้ สพพ. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ คพพ. โดยมีก าหนดการเดินทาง ระหว่างวันท่ี 
4-7 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

2. จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุม
    - ต้ังแต่วันท่ี 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 มีการประชุม คพพ. รวม
ท้ังส้ิน 3 คร้ัง โดยฝ่ายส่งเสริมฯ ได้เสนอระเบียบวาระไปยัง ผอ.
สพพ. จ านวน 4 วาระ รวม 39 วันท าการก่อนวันประชุม คพพ. 
เฉล่ีย 9 วันท าการ

1. รายงานการประชุม คพพ. 
คร้ังท่ี 3/2561

ตารางสรุปการส่งระเบียบวาระ 
คพพ. ของฝ่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

4

(4) ปรับปรุงข้อมูลของ คพพ. ท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณะ
     - ประวัติ
     - ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
     - ข้อมูลการจ่ายเบ้ียประชุม
(5) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.     
    - จัดท าร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
    - รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
    - จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ. 
และเสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป

3. เสนอรำยงำนกำรประชุม คพพ. ต่อ
ผู้บริหำร
ระดับ 1 เสนอรายงานฯ ภายใน 9 วันท า
การ หลังจากประชุม คพพ.
ระดับ 2 เสนอรายงานฯ ภายใน 8 วันท า
การ หลังจากประชุม คพพ.
ระดับ 3 เสนอรายงานฯ ภายใน 7 วันท า
การ หลังจากประชุม คพพ.
ระดับ 4 เสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันท า
การ หลังจากประชุม คพพ.
ระดับ 5 เสนอรายงานฯ ภายใน 5 วันท า
การ หลังจากประชุม คพพ.

3. เสนอรำยงำนกำรประชุม คพพ. ต่อผู้บริหำร
ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เฉล่ีย 
4 วันท าการ หลังจากประชุม คพพ. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
1. ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 4/2561 
เม่ือวันท่ี 18 เม.ย. 61
    - ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เม่ือวันท่ี 26 เม.ย. 61 (เสนอ
ภายใน 
5 วันท าการ) 
2. ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 5/2561 
เม่ือวันท่ี 23 พ.ค. 61
    - ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เม่ือวันท่ี 30 พ.ค. 61 (เสนอ
ภายใน 
4 วันท าการ)
3. ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 6/2561 
เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย. 61
    - ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 61

1. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/72 ลงวันท่ี 
26 เม.ย. 61 เร่ือง ร่างรายงานการ
ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 4/2561
2. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/91 ลงวันท่ี 
30 พ.ค. 61 เร่ือง ร่างรายงานการ
ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 5/2561
3. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/….. ลงวันท่ี 
26 มิ.ย. 61 เร่ือง ร่างรายงานการ
ประชุม คพพ. คร้ังท่ี 6/2561
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4. ปรับปรุงข้อมูลกฎหมำย/ระเบียบ
ของ สพพ.  (update)
ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 5 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.
ระดับ 2 ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 4 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.
ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 3 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.
ระดับ 4 ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 2 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.
ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 1 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.

4. ปรับปรุงข้อมูลกฎหมำย/ระเบียบของ สพพ.  (update)
ผลการด าเนินงานท่ีระดับ 5
ต้ังแต่ 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 
นิติกรได้มีการปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. จ านวน 1
 ฉบับ โดยฝ่ายส่งเสริมฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลฯ ภายใน 1 เดือน
นับจากมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ทุกคร้ัง
  - ประกาศ สพพ. เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ตารางสรุปวันท่ี update ข้อมูล
ระเบียบของ สพพ.

กลยุทธ์ท่ี 2   พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสาย
งาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
และจริยธรรม

4 จัดกำรอบรมตำมกรอบ Competency ท้ัง 
Manegerial Competency, Functional 
Competency
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท า Training Roadmap/Training Plan
(2) ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม 
(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ. 
เพ่ือทราบ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในสายงานของตนอย่าง
มืออาชีพมากข้ึน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60
ระดับ 2 จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70
ระดับ 3 จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80
ระดับ 4 จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90
ระดับ 5 จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 
100 และสรุปผลการจัดอบรมเสนอ ผอ. 
สพพ. ภายใน 15 กันยายน 2561

สอก. จ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ
 87.18

สรุปการฝึกอบรมรายบุคคล 3

5 จัดกิจกรรมกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
เจ้ำหน้ำท่ี สพพ.
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ี สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ภายนอก และ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

 - เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือน ามาปรับใช้ในการ
ท างานปัจจุของตนเอง
 - มีการบันทึกความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันให้กับองค์กร

Site Visit
ระดับ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ี สพพ. 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมได้ 1 คร้ัง  
ระดับ 4 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเสนอ ผอ.สพพ.
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 5 วันท าการ
 หลังด าเนินงาน

สอก. ยังไม่ได้ด าเนินการ มีแผนการด าเนินการในไตรมาสท่ี 4
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6 สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร และปฐมนิเทศ
เจ้ำหน้ำท่ีใหม่
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท าแผนงานการสรรหา
(2) ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(3) บรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าท่ี สพพ.
(4) ด าเนินการได้ตามกรอบท่ีก าหนด

เจ้าหน้าท่ีใหม่มีความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจน
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

กำรสรรหำคัดเลือก
* การประกาศผลการคัดเลือก จะถือเป็น
การจบกระบวนการสรรหาคัดเลือกในแต่
ละคร้ัง
ระดับ 1 จัดท าแผนงานการสรรหาเสนอ 
ผอ. สพพ.
ระดับ 2 ด าเนินการจบกระบวนการร้อย
ละ 20 ของแผนงาน
ระดับ 3 ด าเนินการจบกระบวนการร้อย
ละ 30 ของแผนงาน
ระดับ 4 ด าเนินการจบกระบวนการร้อย
ละ 40 ของแผนงาน
ระดับ 5 ด าเนินการจบกระบวนการร้อย
ละ 40 ของแผนงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนต่อ ผอ. สพพ. 
ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2561

สอก. ด าเนินการพร้อมเร่ิมงานทุกต าแหน่งครบ 100% ภายในเดือน 
กรกฎาคม 62

เอกสารการประชุมคัดเลือก/สรรหา 4.5

กำรปฐมนิเทศ
ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลส าหรับการ
ปฐมนิเทศ 
ระดับ 2 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 50 ของ
เจ้าหน้าท่ีใหม่
ระดับ 3 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ีใหม่
ระดับ 4 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 
ของเจ้าหน้าท่ีใหม่
ระดับ 5 จัดปฐมนิเทศได้ร้อยละ 100 
ของเจ้าหน้าท่ีใหม่และมีการสรุปผลการ
ปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สพพ. ภายในวันท่ี 
30 มีนาคม 2561

มีการปรับปรุงข้อมูลส าหรับปฐมนิเทศแล้ว และจัดปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ีใหม่ 5 ราย ได้แก่นางสาวอุษา แก้วแดง นางสาวเกตน์ ถ่ิน
ธานี นายโชติศิริ บุรณศิริ นายเกียรติศักด์ิ ภัคมาตร์ และนายเคน 
พลสาร  คิดเป็น 100%

- เอกสารส าหรับใช้ปฐมนิเทศ
- ใบเซ็นต์ช่ือปฐมนิเทศ

Page 4 of 9



ส ำนัก
ต่ำงๆ

(ประเมิน)

สนผ.
(ประเมิน)

ระดับท่ีได้

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กลยุทธ์ กิจกรรม/ ข้ันตอนล ำดับ ผลลัพธ์

เกณฑ์กำรประเมิน

กลยุทธ์ท่ี 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรท่ี
ด าเนินงานในประเทศเพ่ือนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของเอกชนและสาธารณชน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

7 ปรับปรุงฐำนข้อมูลและรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูล
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำของ สพพ. และข้อมูล
ท่ีส ำคัญ ของ สพพ.
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน
- ประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 7 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา
 ติมอร์-เลสเต
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพ่ือนบ้าน
(2) น าเสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือเห็นชอบและลงเวปไซต์ 
สพพ. ทุกไตรมาส

มีข้อมูลท่ีทันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 พิจารณาข้อมูลและเน้ือหาท่ีจะ
บรรจุใน
website พร้อมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลใน
 website ตามความรับผิดชอบของ 
สบค.1 และ สบค.2 
ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 20 วันท าการ
ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 15 วันท าการ
ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 10 วัน ท าการหลังส้ิน
ไตรมาส

สบค 1 1. มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการให้ FA ทุกๆ ส้ินเดือน
2. สบค. 1 ได้ update ข้อมูลโครงการเป็นแบบ Inforgraphic ทุกๆ
 ส้ินไตรมาสภายใน 7 วัน ท าการ

เว็บไซด์ www.neda.or.th -> 
โครงการ -> โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน

5

ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพ่ือนบ้าน
(2) น าเสนอ ผอ. สพพ. เพ่ือเห็นชอบและลงเวปไซต์ 
สพพ. ทุกไตรมาส

มีข้อมูลท่ีทันสมัยประกอบการ
ปฏิบัติงาน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 พิจารณาข้อมูลและเน้ือหาท่ีจะ
บรรจุใน
website พร้อมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลใน
 website ตามความรับผิดชอบของ 
สบค.2 
ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 20 วันท าการ
ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 15 วันท าการ
ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
ทุกไตรมาสภายใน 10 วัน ท าการหลังส้ิน
ไตรมาส

สบค. 2  - 5 เม.ย. 61 รายงานการให้ความช่วยเหลือ และรายงานการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิติงานท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
สบค. 2 ณ เดือน มี.ค. 61
- 21 พ.ค. 61 ส่งข้อมูลล่าสุดการให้ความช่วยเหลือ TA และ FA ให้
ส านักอ านวยการน าข้ึนเวบไซต์ ได้แก่ FA สตึงบท  TA NR67 และ
ตรวจสอบโครงการท่ีหายระหว่างข้ึนหน้าเวบไซต์ใหม่ + ส่งข้อมูลให้
อัพเดต
- 5 มิ.ย. ปรับปรุงข้อมูลรถบริจาคโลหิต
- 11 มิ.ย. 61 รายงานการให้ความช่วยเหลือ และรายงานการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
สบค. 2 ณ เดือน พ.ค. 61
 - เวียนรายงานการให้ความช่วยเหลือฯ ทางอีเมล์เป็นรายเดือน 
และน าลง intranet ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามคู่มือ น าลง 
website สพพ. G16

 - บันทึกข้อความท่ี สบค. 02/49 
ลว. 5 เม.ย. 61
 - บันทึกข้อความท่ี สบค. 02/49 
ลว. 11 มิ.ย. 61
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รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 จัดท าข้อมูลไตรมาส 3 และ
เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
ระดับ 2 จัดท าข้อมูลไตรมาส 4 และ
เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา
ระดับ 3 จัดท าข้อมูลและเสนอ ผอ. 
สพพ. พิจารณา
ระดับ 4  อัพเดตข้อมูลรายงานสภาวะ
เศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน ไตรมาสท่ี 3
 และ 4 ภายใน 30 วัน หลังจากส้ินสุด
ไตรมาส
ระดับ 5 อัพเดตข้อมูลรายงานสภาวะ
เศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้านไตรมาสท่ี 3 
และ 4 ภายใน 15 วัน หลังส้ินสุดไตรมาส
 และ เสนอผลการด าเนินงานต่อ คพพ.

สนผ.  - สนผ. ได้ปรับปรุงข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส 
ภายใน 15 วันหลังส้ินสุดไตรมาส

 - บันทึกข้อความท่ี สนผ. 04/
 - เว็บไซต์ www.neda.or.th

8 กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ สพพ. 
(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) ช้ีแจงประเด็นการประเมิน ITA
(2) แจ้งให้ทุกส านักจัดท าแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ
(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ 
(4) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ
 ผู้บริหารให้รับทราบ
(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามท่ี 
ก.พ.ร. ก าหนด ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้

เอกสารประกอบการประชุมช้ีแจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ สพพ.

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 ช้ีแจงประเด็นการประเมิน 
Internal กับเจ้าหน้าท่ีของ สพพ.
ระดับ 2 ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ 
ระดับ 3 จัดท ารายงานสรุปผลการ
จัดเตรียมเอกสารฯ เสนอผู้บริหารให้
รับทราบ
ระดับ 4 จัดส่งเอกสารหลักฐานฯ ได้ตาม
เวลาท่ีก าหนด (วันท่ี 31 ก.ค. 61)
ระดับ 5 จัดส่งเอกสารหลักฐานฯ ก่อน
เวลาท่ีก าหนด 15 วัน (วันท่ี 31 ก.ค. 61)

สปภ.
และ

ทุกส านัก

1. ช้ีแจงประเด็นการประเมิน Internal กับเจ้าหน้าท่ีของ สพพ. 
เม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 61
2. ติดตามและจัดท ารายงานสรุปการส่งข้อมูลตามแบบส ารวจเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based) 
เสนอผู้อ านวยการ สพพ. เม่ือวันท่ี 
13 มิ.ย. 61

1. Presentation การช้ีแจง
ประเด็นการประเมิน Internal 
2. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/101 ลงวันท่ี
 13 มิ.ย. 61 เร่ือง จัดส่งข้อมูลตาม
แบบส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based) เพ่ือใช้ในการ
ส ารวจ Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

5
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9 กำรจัดท ำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของตัวช้ีวัด
 (KPI)
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท าร่าง KPI เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI 
 และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร. 
(3) จัดท าค ารับรอง และรายละเอียดตัวช้ีวัด และจัด
ส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร.
(4) ช้ีแจงตัวช้ีวัดให้เจ้าหน้าท่ี สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัด และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน 
(9 คร้ัง)
(6) ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม KPI

 - ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
2561
 - รายงานสถานะ KPI รายเดือน

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1  รายงานผลการประเมินคะแนน
 KPI เบ้ืองต้น ณ ไตรมาสท่ี 2 ภายใน 7 
วันท าการของเดือนถัดไป  (วันท่ี 11 
เม.ย. 61)
ระดับ 2  บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน เข้าระบบ 
e-SAR CARD บนเว็บไซด์ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 30 เม.ย. 61
ระดับ 3  รายงานผลการประเมินคะแนน
 KPI เบ้ืองต้น ณ ไตรมาสท่ี 3 ภายใน 7 
วันท าการของเดือนถัดไป (วันท่ี 10 ก.ค. 
61)
ระดับ 4  รายงานผลการประเมินคะแนน
 KPI เบ้ืองต้น ณ ไตรมาสท่ี 4 ภายใน 31
 ต.ค. 61

สปภ. 1. รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบ้ืองต้น ณ ไตรมาสท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 5 เม.ย. 61
2. บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน เข้าระบบ e-SAR 
CARD บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 11 เม.ย. 61

1. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/60 ลงวันท่ี 
5 เม.ย. 61 เร่ือง รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (KPI) 
ด้านการประเมินองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561)

3

ระดับ 5  รายงานผลการประเมินคะแนน
 KPI เบ้ืองต้น ณ ไตรมาสท่ี 4  ภายใน 30
 ก.ย. 61 และรายงานผลการศึกษาแนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผล
การด าเนินงานตาม KPI

10 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำรของ สพพ.
 ประจ ำปี 2561
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดต้ังคณะท างานเพ่ือจัดท า TOR โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบส ารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการส ารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1  ประสานกับท่ีปรึกษาเพ่ือให้
ข้อมูลต่างๆ
ระดับ 2  จัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ สพพ. ไปยังท่ีปรึกษา
ระดับ 3  คพพ. เห็นชอบวิธีการและ
แบบส ารวจความพึงพอใจฯ
ระดับ 4  เสนอผลการส ารวจความพึง
พอใจต่อ คพพ. ภายใน 31 ต.ค. 61
ระดับ 5  เสนอผลการส ารวจความพึง
พอใจต่อ คพพ. ภายใน 30 ก.ย. 61

สปภ. 1. มีการประชุมคณะกรรมการก ากับและตรวจรับการจ้างท่ีปรึกษา
เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 26 เม.ย. 61
2. จัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. ไปยังท่ีปรึกษา เม่ือ
วันท่ี 26 เม.ย. 61
3. คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบส ารวจความพึงพอใจฯ เม่ือวันท่ี 
23 พ.ค. 61

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการก ากับและตรวจรับ
การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 
1/2561
2. ส าเนา email จัดส่งรายช่ือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพพ. 
ไปยังท่ีปรึกษา
3. รายงาน คพพ. คร้ังท่ี 5/2561

3
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กลยุทธ์ท่ี 4 จัดท าแนวทาง
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้
สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการ รวมถึง
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์

11 ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกำร
ปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ.
 และระเบียบต่ำงๆ ของทำงรำชกำร รวมถึงกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 
รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการฏิบัติงานของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณา

ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายในท่ีทันสมัย สอดคล้อง
กับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์

ทบทวนกฎหมายได้แล้วเสร็จอย่างน้อย 2
 ฉบับ
ระดับ 1 ทบทวนแล้วเสร็จ 2 ฉบับ
ระดับ 3  เสนอต่อ ผอ. สพพ. และ คพพ.
ระดับ 5 ประกาศบังคับใช้

สอก อยู่ระหว่างการน าเสนอ
1. ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีแก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
2. ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยเคร่ืองแบบพิธีการ

ท้ัง 2 ระเบียบคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2561
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วใน 6 เดือนแรก

กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

12 ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับ
สวัสดิกำรให้ทัดเทียมกับองค์กรระดับเดียวกัน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน
(2) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการของ
องค์กรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระดับเดียวกับ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับสวัสดิการ
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพ่ือพิจารณา

ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับ
สวัสดิการท่ีได้รับการปรับปรุง

ระดับ 1 รวบรวมระเบียบและข้อบังคับ
ด้านสวัสดิการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ระดับ 2 เปรียบเทียบสวัสดิการท่ีมีอยู่ 
กับสวัสดิการท่ีส านักงานประกันสังคม/
องค์การมหาชนอ่ืนๆ ให้อยู่
ระดับ 3 เสนอปรับอัตรา แก่ คพพ. เพ่ือ
อนุมัติในหลักการ
ระดับ 4 จัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศฯ เสนอ คพพ. อนุมัติ
ระดับ 5 ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับท่ี
ปรับปรุงแล้ว

สอก ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วใน 6 เดือนแรก
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13 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท าแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ด าเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการด าเนินงาน ปี 61 
(5) รวบรวมผลการด าเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ. 
จ านวน 2 คร้ังต่อปี
     - คร้ังท่ี 1 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือน ต.ค.60
 - มี.ค.61
     - คร้ังท่ี 2 ผลการด าเนินงานระหว่างเดือน เม.ย.61
 - ก.ย.61

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)
ระดับ 1 จัดท าแผนโครงการ
ระดับ 2 เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
ระดับ 3 ด าเนินงานตามแผน
ระดับ 4 ประเมินผลการด าเนินงาน ปี 61 
ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ต่อ ผอ. สพพ. จ านวน 1 คร้ัง

สอก.
และ
สปภ.

1. ผู้อ านวยการ สพพ. เห็นชอบแผนจัดกิจกรรม Happy Day เม่ือ
วันท่ี 9 มี.ค. 61
2. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน โดยได้จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 3
 คร้ัง ดังน้ี
   2.1 กิจกรรม สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ เม่ือวันท่ี 11 
เม.ย. 61
   2.2 กิจกรรม ดูหนังดีมีประโยขน์ เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 61 
   2.3 กิจกรรม D.I.Y. ไหมพรม เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 61

1. บันทึก ท่ี ฝสภ. 07/32 ลงวันท่ี 
9 มี.ค. 61 เร่ือง แผนการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และส่งเสริมขวัญก าลังใจในการ
ท างาน (Happy Day) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

3

กลยุทธ์ท่ี 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในองค์กร

14 จัดให้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นในองค์กรเก่ียวกับ
กำรปฏิบัติงำนภำยใน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
(1) จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น
(2) ให้เจ้าหน้าท่ีกรอกแบบส ารวจ
(3) ประเมินผลจากแบบส ารวจ
(4) จัดประชุมภายในองค์กรเพ่ือพิจารณาผลการ
ประเมิน
(5) จัดท ารายงานเสนอผอ.สพพ.

เกิด Sense of ownership ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

ระดับ 1 จัดท าแผนการส ารวจ และแบบ
ส ารวจความคิดเห็น เสนอแผนต่อ ผอ. 
สพพ.
ระดับ 2 ด าเนินการเก็บแบบส ารวจ
ระดับ 3 ประเมินผลจากแบบส ารวจ
ระดับ 4 จัดประชุมภายในองค์กรเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมิน
ระดับ 5 จัดท ารายงาน เสนอต่อ ผอ. 
สพพ. ภายใน 15 กันยายน 2561

สอก อยู่ระหว่างการออกแบบแบบส ารวจ คาดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 1
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