นโยบายการบริหาร/ แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1)
งบประมาณ (บาท)
แผนการดาเนินงาน

ปี 2565

ปี 2564

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

1. กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากกิจกรรมเดิมทีเ่ คยดาเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 7 กิจกรรม
1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
200,000
200,000
ดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในมิติ
ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการเงิน ด้านการพัฒนา
องค์ความรู้เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั
และด้านการจัดการข้อมูลมาร่วมงาน
2. พัฒนาบุคลากรเพือ่ ตอบสนองตามยุทธศาสตร์
2,340,000 2,190,000
150,000
โดยจัดการฝึกอบรมความรู้ พัฒนาเครื่องมือในการดาเนินงาน
แบบสมัยใหม่ที่จาเป็นกับบุคลากรทัง้ ในด้าน Hard skills และ
Soft skills โดยให้ใช้วิธีการพัฒนาในรูปแบบออนไลน์มาใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม คือ
2.1 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อย่างเป็น
รูปธรรม
2.2 การจัดการฝึกอบรมให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
2.3 การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
2.4 การส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัตกิ าร
2.5 การถ่ายทอดและสร้างองค์ความรูใ้ นองค์กร (Lunch Talk)
2.6 จัดกิจกรรม Site visit เพื่อศึกษาหาความรูจ้ ากองค์กร
ภายนอก

การพัฒนากิจกรรม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อจัดทาแผนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

-

-

ในปี 2565 เน้นการพัฒนาทักษะทั้ง Hard
skills และ Soft skills และเพิ่มกิจกรรม
ที่ 2.1 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ชว่ ยในการวางแผน
การพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
บุคคล และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
และการเติบโตทางอาชีพ รวมถึงมีการ
พัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากร และ
กิจกรรม 2.5 จัดกิจกรรม Site visit
เพื่อศึกษาหาความรู้จากองค์กรภายนอก
โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบออนไลน์
ให้มากขึ้น

ในปี 2565 ตั้งงบประมาณการฝึกอบรมไว้
ในวงเงิน 2,340,000 บาท ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ สพพ. 1,500,000 บาท
- ทักษะเทคโนโลยีดิจทิ ัล 300,000 บาท
- ส่วนงานตรวจสอบภายใน 240,000 บาท
- คพพ. 300,000 บาท
(รายละเอียดแผนการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในปี 2565 ปรากฎตาม
เอกสารแนบ 2)

แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)
งบประมาณ (บาท)
แผนการดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้กับเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร เช่น
จัดอบรมเกี่ยวกับการทางานร่วมกับผู้อนื่ ธรรมะกับการทางาน
จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น และงานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างรูปแบบความคิด
(Mindset) สาหรับบุคลากร Resilient Organization
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศให้บคุ ลากรใหม่
4.2 การจัดสัมมนาประจาปี
- สัมมนาร่วมกับ คพพ. สัญจร (800,000 บาท)
- เจ้าหน้าที่ สพพ. (600,000 บาท)
5. การจัดทาแผนบริหารความต่อเนือ่ งการปฏิบัติงาน
Business Continuity Plan (BCP)

ปี 2565

ปี 2564

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

-

-

-

1,400,000 1,400,000

-

-

การพัฒนากิจกรรม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อจัดทาแผนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-

ในปี 2565 มีการปรับปรุงกิจกรรม ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จะมีการ
จัดทาคู่มือสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ หม่ และ
ปรับปรุงเนื้อหาการปฐมนิเทศให้กว้าง
และครอบคลุมมากขึ้น
4.2 การจัดสัมมนาประจาปี จะมีการ
จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับ คพพ. สัญจร
ในปี 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมการทดสอบ
แผน BCP นอกสถานที่ เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
โควิด-19 โดยในปี 2565 สพพ. จะเร่งจัดหา
อุปกรณ์และพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับ
การปฏิบัติงาน Work from Home
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั ิงาน
ของ สพพ. ให้มากยิ่งขึ้น

แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3)
งบประมาณ (บาท)
แผนการดาเนินงาน
6. สารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่ ่อองค์กร
การสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่ ่อองค์กร
เพื่อติดตามผลและความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีจ่ ากการ
สารวจครั้งที่ผ่านมา รวมถึงนามาใช้ในการทบทวนแผน
พัฒนาบุคลากร ความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการ
และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นต้น
7. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างรูปแบบความคิด
(Mindset) สาหรับบุคลากร Resilient Organization
7.1 กิจกรรม GRID (ค่าใช้จ่าย 400,000 บาท)
7.2 กิจกรรมนวัตกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อสร้าง Mindset เบื้องต้นด้านนวัตกรรมแก่บุคลากร
(ค่าใช้จ่าย 150,000 บาท)

การพัฒนากิจกรรม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อจัดทาแผนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 2565

ปี 2564

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

-

-

-

-

550,000

550,000

-

-

หมายเหตุ

-

ในปี 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจาก
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 จึงเลือ่ นมาจัดในปี 2565

แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4)
งบประมาณ (บาท)
แผนการด าเนินงาน

ปี 2565

2. กิจกรรมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 กิจกรรม
1. การเสริมสร้างความยึด มั่นผูกพัน (employee
200,000
engagement)

ปี 2564

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

-

200,000

2. จัด ทาองค์ค วามรู้ (Knowledge Management: KM)
ของ สพพ. ผ่านระบบ Library Knowledge โดยจัดเก็บ
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร ประจาปี 2565 ไว้ใน
Library knowledge 100%
3. กิจกรรมที่จัด ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไม่ได้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การประเมินผลการปฏิบัต ิงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางาน ศึกษาวิธีการประเมินผล
แบบ OKRs ระดับบุคคลรายงานผลการศึกษา และ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง OKRS ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น

4,690,000

4,340,000

-

-

350,000

การพัฒนากิจกรรม
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อจัด ทาแผนในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทางานเป็นทีม
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความภาคภูมิใจ
และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร และส่งเสริมให้
บุคลากร สพพ. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกับ
องค์กรมากขึ้น เช่น การจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับ
บุคลกรของ สพพ. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และบ่งบอกถึงความเป็น NEDA
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมของบุค ลากร
ของ สพพ. ให้เป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรท่านอื่น

สพพ. เห็นว่าการประเมินผลแบบ OKRs มีความ
เหมาะสมกับองค์กรภาคเอกชน ธุรกิจบริการ และ
ธุรกิจที่หวังผลกาไร โดยในส่วนหน่วยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ ยังคงใช้แบบประเมินผล KPIs อยู่
แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะนา OKRs มาปรับใช้
เพื่อการติดตามการพัฒนาผลงาน และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน โดยการ
ประเมินผลที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับเลื่อนเงินเดือน
หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ซึ่งจะยังคงใช้
การประเมินผลแบบ KPIs ต่อไป

หมายเหตุ

-

-

สพพ. มีการศึกษาวิธีการประเมินผลแบบ
OKRs ระดับบุคคล รายงานผลการศึกษา
และถ่ายทอดความรู้เรื่อง OKRS ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
1. การประเมินผลการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2564) มี เ จ้ า หน้ า ที่ สพพ. ได้ รับ การ
ฝึกอบรมตาม Competency ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill คิดเป็นร้อยละ
78.95 และ สพพ. ได้ มี ก ารประเมิ นผลการฝึ กอบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ทุก ท่า นโดยผู้อ านวยการส า นั ก /ฝ่าย
เป็นผู้ประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความคิดเห็น เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและระดับประโยชน์ของการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานหลังการ
เข้ารับการอบรมของผู้ใต้บังคับบัญ ชา
หัวข้อ
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย/ผลการประเมิน
1.1 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3.52
ค่อนข้างมาก
1.2 ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจ จุบัน
3.72
ค่อนข้างมาก
1.3 สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยาย
ปานกลาง
2.83
ผลต่อคนอื่นๆ ในหน่วยงานและองค์กรได้
2. หลังจากผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้รับความรู้ /ทักษะจากการเข้ารับการอบรมช่วยให้ท่านปฏิบัติงานดีขึ้น หรือไม่
- ค่อนข้างปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
3. นอกจากการน าความรู้จากการอบรมหลักสูตรนีม้ าปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ผู้ใต้บังคับบัญ ชาของท่านยังได้น าความรู้มาใช้โดยการ
3.1 เผยแพร่ความรู้จ ากการฝึกอบรมต่อคนอื่นๆ
ระดับปานกลาง
ในหน่วยงานและองค์กร
3.2 ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้ร่วมงานหากมีปัญหา
ระดับปานกลาง
เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมา
3.3 พยายามนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน
ระดับดีมาก

ทั้งนี้ จากผลการประเมิ นของผู้บัง คับบั ญชาข้ า งต้ น พบว่าเจ้าหน้าที่ส ามารถนาความรู้ที่ ได้ รับไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ได้จริง และได้รับความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และการพยายามนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานอยู่ในระดั บ
ค่อนข้างมาก สาหรับความสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลต่อคนอื่นๆ ในหน่วยงานและ
องค์ ก ร และการให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แนะนาผู้ ร่ว มงานหากมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บเรื่ อ งที่อ บรมมาอยู่ใ นระดับ
ปานกลางจึ ง ควรที่จ ะเน้ นหลั กสูต ร Soft Skill ด้ า นการสอนงาน การถ่ า ยทอดงาน หรื อ ด้ า นการนาเสนอ
แก่เจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น
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2. แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สพพ. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความจาเป็น และได้สารวจความต้องการฝึกอบรม (Training Needs)
ของบุ ค ลากร สพพ. เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ความสามารถตาม Competency การพั ฒ นาในงานที่ปฏิบัติ
(On the Job Training) ทั้ ง ด้ า น Hard Skills และ Soft Skills ทั ก ษะด้ า นความรู้ ความสามารถที่ ใ ช้ใ นการ
ท างาน (Hard Skills) ตลอดจนได้ นาผลการส ารวจความพึง พอใจและความยึดมั่ นผูก พัน ของเจ้ า หน้าที่และ
ลูกจ้าง สพพ. มาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
นอกจากนี้ แผนดังกล่าวได้มีการพิจารณาจัดทาโดยวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคจากการดาเนิ นงาน
ในปี 2564 ผลของการปฏิบัติงานต่างๆ โดยได้คานึงถึงการพัฒนาในด้านดิจิทัลเพื่อนามาพัฒนาการปฏิบั ติ ง าน
ของส านั กงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวทางการพัฒ นาบุค ลากรจะต้ องมี ความสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี และคานึงถึงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นา
การท างานเป็นที ม รวมถึ งต้ องมีแ ผนรองรั บ การปฏิบัติ งานจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 และสาหรับสถานการณ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
การจัดฝึกอบรม/หลักสูตร
1. ทักษะด้านความรูค้ วามสามารถที่ใช้ในการทางาน (Hard Skills)
1.1 Project Management
การออกแบบ ประเมิน และตรวจสอบ
Project Cycle
โครงการ , การให้ความช่วยเหลือ
Project Improvement
เพื่อการพัฒนา , Data Analytics
Project Implementation
สาหรับงานบริหารโครงการ และ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับองค์กร
- โปรแกรมทีใ่ ช้ในการบริหารโครงการ
1.2
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ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์

- การวิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์
- การประชุมระหว่างประเทศ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนวัตกรรม
ทางธุรกิจ (Data Analytics for
Business Innovation)
- ทักษะงานวิจัย (ในปี 2565 สพพ.
ทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง)
- การอบรมร่วมกับ Development
Partner โดยการจัดส่งบุคลกร
สพพ. ไปเข้ารับการอบรมกับ ADB
JICA เป็นต้น

เหตุผล/ความจาเป็นในการฝึกอบรม
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

เพื่อพัฒนางานวิจยั ของ สพพ.

เพื่อพัฒนาบุคลากร สพพ. นาไปใช้
ในการบริหารโครงการของ สพพ.

ลาดับ
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
การจัดฝึกอบรม/หลักสูตร
1. ทักษะด้านความรูค้ วามสามารถที่ใช้ในการทางาน (Hard Skills) (ต่อ)
1.3 การบริหารการเงินและบัญชี
- การเบิกจ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือ
มาตรการบัญชี ที่ประกาศใช้ใหม่ๆ
- การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
- หลักการบริหารเงินงบประมาณ
- Financial Statements for
Director (FSD), IOD
1.4 ความรู้ทางวิศวกรรม
- การตรวจสอบอาคาร โครงสร้าง
ไฟฟ้า ประปา
- การตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ และ
Geotechnical (Pure Advance
Design engineering)
1.5 กฎหมาย และกฎระเบียบ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
- กระบวนการงาน Compliance
1.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
1.7

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

1.8

การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร

1.9

การจัดซื้อจัดจ้าง

1.10

งานเลขานุการ สารบรรณ
และการจัดประชุม
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- การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยตนเอง
- Big Data, Data Management
- การปฏิบตั ิงานผ่านระบบออนไลน์
การเขียนข่าว

เหตุผล/ความจาเป็นในการฝึกอบรม
เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมาย และ
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

เนื่องจากเป็นการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ประยุกต์ในการทางาน จึงควร
ศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
เป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องเรียนรู้
และปฏิบัติตาม
ตามแผน HR ปี 2565 และ
เจ้าหน้าทีท่ รัพยากรบุคคล
ยังขาดทักษะและความชานาญด้านนี้
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เขียนข่าว เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
องค์กรได้น่าสนใจ และสามารถ
นาไปประชาสัมพันธ์ได้เกิดประโยชน์
ต่อ สพพ. ได้มากขึ้น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พั ฒ นางานด้านเลขานุการ และระบบ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ใหม่
สารบรรณใหม่ๆ ให้ความสอดคล้องกับ โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
มาประกอบการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
จึงควรศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง และใช้ในการพัฒนา
การปฏิบตั ิงาน

ลาดับ
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
การจัดฝึกอบรม/หลักสูตร
1. ทักษะด้านความรูค้ วามสามารถที่ใช้ในการทางาน (Hard Skills) (ต่อ)
1.11 งานด้านตรวจสอบภายใน
IT Audit
1.12

ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- กฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบ
(เบื้องต้น)
- ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
- การเขียนหนังสือราชการ
- การบริหารความเสีย่ ง

In-House/ Basic Skill Training
เป็นการจัดการฝึกอบรมความรู้ และ
ทักษะพื้นฐานในงานให้แก่เจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนือ่ ง โดยการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายภายใน สพพ.
หรือการให้บคุ ลากรทีม่ ีความชานาญ
ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กบั
เพื่อนร่วมงาน เช่น การใช้ Word Excel
Power Point เป็นต้น

2. ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills)
2.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
2.2 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และ
- การจัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับ
นวัตกรรม
การการปรับ Mindset ด้านนวัตกรรม
รวมถึง การให้ความรู้ การระดมสมอง
การ Work Shop เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กบั องค์กร
2.3 ภาวะผู้นา
ในปี พ.ศ. 2565 จะดาเนินการจัด
- การบริหารจัดการทีม
กิจกรรมด้านการบริหารงาน รวมถึง
- การสอนงาน (Coaching)/
ด้านนวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ.
การเป็นพี่เลี้ยง
ตัวอย่างหลักสูตรอื่นๆ
- การมีวิสัยทัศน์
การสัมมนา Grid
- การบริหารการเปลีย่ นแปลง
หลักสูตร “นักบริหารทีมงาน”
- การนาเสนองาน
หลักสูตร “ผูบ้ ริหารการเปลี่ยนแปลง”
2.4
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ด้านการบริหารงาน

- Time Management
- หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับกลาง ในโครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักบริหารยุทธศาสตร์
ของ NIDA
- การบริหารการเปลีย่ นแปลง
ภายในและภายนอกองค์กร
- นักบริหารการงบประมาณระดับสูง
(นงส.) สานักงบประมาณ

เหตุผล/ความจาเป็นในการฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ให้มี
ความรู้ ทักษะ พร้อมทีจ่ ะปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง

- เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ทางบวกต่อองค์กร
- ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
- และสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
ด้าน HR ปี 2565

