แผนปฏิบัติงานของ สพพ. (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการทางาน
1 พัฒนาโปรแกรมงานด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เหมาะสม เอื้อต่อการทางานที่มี
(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
(2) จัดทาแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม
ยกระดับความโปร่งใสของการ
(3) ดาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้
(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความ
ต้องการในการใช้งานบุคคลของ สพพ.
2

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

โปรแกรมการงานด้านทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สอก.

พัฒนาระบบ IT และจัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศ จานวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศเพียงพอ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ตามความต้องการของบุคลากร
ทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) สารวจเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
และจัดทาแผนการดาเนินงาน
(2) กาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
(3) ขออนุมัติผู้อานวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติเพื่อ
เตรียมดาเนินการจัดซื้อ
(4) ดาเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อานวยการ สพพ. อนุมัติ

สอก.

Page 1 of 8

กลยุทธ์

ลาดับ

3

กิจกรรม/ ขั้นตอน

สนับสนุนการดาเนินงานของ คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ.
จานวน 1 ครัง้ ต่อปี
- การศึกษาดูงานของ คพพ.
(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาปฏิทินการประชุม คพพ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(2) เสนอให้ คพพ. รับทราบแผนการประชุม คพพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในปี 2560)
(3) ดาเนินการจัดการประชุม คพพ.
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
อื่นๆ ประกอบการประชุม
- รวบรวมรายงานการประชุม คพพ. รายเดือน
เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
- แจ้งมติที่ประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

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

(4) ปรับปรุงข้อมูลของ คพพ. ที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
- ประวัติ
- ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
- ข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม
(5) จัดให้มีการประเมินตนเองของ คพพ.
- จัดทาร่างแบบประเมินและเสนอให้ คพพ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รวบรวมผลการประเมินจาก คพพ.
- จัดทารายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ.
และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
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ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สปภ.

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน
ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

4

จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง
Manegerial Competency, Functional
Competency
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทา Training Roadmap/Training Plan
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
(3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สพพ. และ คพพ.
เพื่อทราบ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในสายงานของตนอย่าง
มืออาชีพมากขึ้น

สอก.

5

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก
และ Lunch Talk
2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ.

- เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อนามาปรับใช้ในการ
ทางานปัจจุของตนเอง
- มีการบันทึกความรูใ้ หม่ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันให้กับองค์กร

สอก.

6

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
ใหม่
องค์กร ผู้บริหาร ตลอดจนระเบียบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ข้อบังคับต่างๆ
(1) จัดทาแผนงานการสรรหา
(2) ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ.
(4) ดาเนินการได้ตามกรอบที่กาหนด

Page 3 of 8

สอก.

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 3 เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่
ดาเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อ
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการดาเนินงาน
ของเอกชนและสาธารณชน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ

ลาดับ

7

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล
มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการปฏิบัติงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่
สาคัญ ของ สพพ.
- ข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ
- ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
- ประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์เลสเต
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน
(2) นาเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์
สพพ. ทุกไตรมาส

Page 4 of 8

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สบค 1-2
สนผ.

กลยุทธ์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

8

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรม เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการ
และความโปร่งใสการดาเนินงานของ สพพ.
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดาเนินงานของ สพพ.
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA
(2) แจ้งให้ทุกสานักจัดทาแผนการดาเนินงานและ
กาหนดผู้รับผิดชอบ
(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ
(4) จัดทารายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ
ผู้บริหารให้รับทราบ
(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร.
กาหนด ภายในเวลาที่กาหนดไว้

สปภ.

9

การจัดทาและติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด - คารับรองการปฏิบัติงานประจาปี
(KPI)
2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- รายงานสถานะ KPI รายเดือน
(1) จัดทาร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI
และ คพพ.
(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร.
(3) จัดทาคารับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด และจัด
ส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
(4) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ
(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผล
การดาเนินงานตามแผน ต่อ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน (9
ครัง้ )
(6) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผล
การดาเนินงานตาม KPI

สปภ.
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแนวทางปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ
พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

10

การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
ประจาปี 2561
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทา TOR โครงการสารวจ
ความพึงพอใจฯ
(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR
(3) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสารวจความพึง
พอใจฯ
(5) เสนอผลการสารวจความพึงพอใจต่อ คพพ.

สปภ.

11

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ.
และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(2) ศึกษา พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
รวมถึงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการฏิบัติงานของ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

สอก

ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายในที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทาง
ราชการ รวมถึงการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

ลาดับ

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ

12

ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
สวัสดิการให้ทัดเทียมกับองค์กรระดับเดียวกัน
สวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน
(2) ศึกษาระเบียบและข้อบังคับด้านสวัสดิการของ
องค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกับ สพพ.
(3) ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการ
(4) ระดมความเห็นภายใน สพพ.
(5) เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา

สอก
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กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมขวัญ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
กาลังใจในการทางาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแผนโครงการ
(2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.
(3) ดาเนินงานตามแผน
(4) ประเมินผลการดาเนินงาน ปี 61
(5) รวบรวมผลการดาเนินงานเสนอต่อ ผอ. สพพ.
จานวน 2 ครัง้ ต่อปี
- ครัง้ ที่ 1 ผลการดาเนินงานระหว่างเดือน ต.ค.60 มี.ค.61
- ครัง้ ที่ 2 ผลการดาเนินงานระหว่างเดือน เม.ย.61
- ก.ย.61

สอก
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 6 ให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสในการเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในองค์กร

ลาดับ

14

กิจกรรม/ ขั้นตอน

ผลลัพธ์

ระยะเวลาการดาเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3
4

จัดให้มีการสารวจความคิดเห็นในองค์กรเกี่ยวกับการ เกิด Sense of ownership ในการ
ปฏิบัติงานภายใน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น
(2) ให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบสารวจ
(3) ประเมินผลจากแบบสารวจ
(4) จัดประชุมภายในองค์กรเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
(5) จัดทารายงานเสนอผอ.สพพ.
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ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้รับ
ผิดชอบ
สอก

