แผนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/
กิจกรรม
1. พัฒนาระบบการทํางาน 1.1 การพัฒนาระบบ
บริหารงานทรัพยากร
ขององค์กรโดยใช้
บุคคลด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เทคโนโลยีใหม่ๆ
เอื้อต่อการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และยกระดับความโปร่งใส
ของการปฏิบัติงาน
1.2 ทบทวน/ปรับปรุง
ให้สามารถตรวจสอบได้ โครงสร้างองค์กร
กลยุทธ์

เป้าหมาย

ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารการลา
ระบบ Payroll และ
ระบบ Time
Attendance พร้อม
ทั้งระบบ App Mobile
ให้มีการทบทวนโครง
สร้างองค์กรใหม่
ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถาน
การณ์ปัจจุบัน
1.3 ทดสอบแผนบริหาร จัดการทดสอบ
การปฏิบัติตามแผน
ความต่อเนื่อง
การปฏิบัติงาน Business BCP ที่จัดทําไว้
Continuity Plan (BCP)

2. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานทุกสายงาน
ควบคู่ไปกับความมี
คุณธรรมและจริยธรรม

2.1 จัดการฝึกอบรม
ให้ตรงกับสมรรถนะ
(Competency) ทั้งภายใน
ภายนอก และ On the
Job Training
รวมถึงมีการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่

เจ้าหน้าที่จะต้องได้
รับการอบรม 4 วัน
หรือ 2 หลักสูตร
ภายในไตรมาสที่ 4

ผลลัพธ์
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สามารถใช้งานระบบ
บริหารงานทรัพยากร
บุคคล Online ได้
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งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ ปี 61 ที่ขอ ปี 62
350,000
100,000
บาท
บาท
(จากงบ
ประมาณที่ตั้ง
100,000
บาท)

มีโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสม

-

เจ้าหน้าที่เข้าใจใน
แผน BCP
และสามารถปฏิบัติ
ตามแผนได้

-

บุคลากรมีทักษะ
และสมรรถนะ
ที่จําเป็นต่อการ
ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

60,000
บาท

20,000
บาท
(รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)
850,892 บาท 1,520,000
(มีแผนจะใช้
บาท
อีก 189,000
บาท รวมเป็น
1,058,392
บาท)

2
กลยุทธ์

แผนงาน/
กิจกรรม

2.2 เจ้าหน้าที่ทุกคน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์ความรู้ โดยให้มีการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอด
ประสบการณ์ภายใน
องค์กร และมีการจัด
กิจกรรมไปหาความรู้
ประสบการณ์ภายนอก
องค์กร
2.3 ศึกษาการนํา Digital
Technology มาใช้ใน
การทํางาน ของ สพพ.

2.4 ดําเนินการ สรรหา/
คัดเลือกบุคลากรตาม
กรอบโครงสร้างองค์กร
2.5 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปลูกจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ใน
องค์กร

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้
รับการปฐมนิเทศ
ครบ 100%

มีการแนะนํา
และให้ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับองค์กร

จัด Lunch Talk
ไตรมาสละ 3 ครั้ง
(รวม 12 ครั้ง/ปี)

เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้จากผู้ที่ไป
ฝึกอบรม

จัด Site Visit
เกี่ยวกับด้าน IT
Digital ตามนโยบาย
Thailand 4.0
ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้ทราบแนวทาง
การนํา Digital
Technology มาใช้
ในการพัฒนาการ
ทํางานของ สพพ.
สรรหา/คัดเลือก
ตําแหน่งที่ยังขาดใน
โครงสร้างองค์กร
ให้ครบ
จัดกิจกรรม
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
เพื่อต่อยอด
การพัฒนาด้าน
Digital ของ สพพ.
แนวทางการนําระบบ
Digital Technology
มาใช้ในสํานักงาน
ตามนโยบาย
Thailand 4.0
สพพ. มีบุคลากร
ที่มีความรู้ความ
สามารถครบตามความ
จําเป็นขององค์กร
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
และเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และ ความโปร่งใส
ในการทํางาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



งบประมาณ
ที่ใช้ ปี 61

งบประมาณ
ที่ขอ ปี 62

77,458 บาท
(รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)
-

100,000
บาท (รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)
20,000
บาท
(รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)
-



-





163,844.82
บาท

200,000

-

20,000
บาท
(รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)

3
แผนงาน/
เป้าหมาย
กิจกรรม
2.6 จัดกิจกรรมด้านการ
จัดกิจกรรมการใช้
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษภายใน
ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ สํานักงาน 1 ครั้ง/เดือน
(อาจร่วมกับกิจกรรม
อื่นๆ ในสํานักงาน)
3.1
ทบทวนความ
3. พัฒนามาตรการ
มีการทบทวน/พิจารณา
เหมาะสมของสวั
ส
ดิ
ก
าร
เพื่อส่งเสริมขวัญกําลังใจ
สวัสดิการต่างๆ จาก
และผลประโยชน์
ต
อบ
และแรงจูงใจในการ
การสํารวจความ
แทนอื่นตามผลการสํารวจ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
พึงพอใจของ เจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจของ
เช่น
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กร
1. ค่าเดินทาง
2. ค่าคลอดบุตร
3. สวัสดิการสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่
สถานภาพโสด ฯลฯ
ทบทวน ปรับปรุง
3.2 ทบทวน ปรับปรุง
Succession Plan
Succession Plan
ให้เป็นปัจจุบัน
ให้เป็นปัจจุบัน
4. ให้บุคลากรในองค์กร สํารวจความพึงพอใจของ จัดทําการสํารวจความ
มีโอกาสในการเสนอความ เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อ พึงพอใจของเจ้าหน้า
ที่ต่อองค์กรเพื่อ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและ ติดตามผลและความพึง
พอใจของเจ้าหน้าที่จาก
ติดตามผลและ
ข้อสังเกตในทุกๆ ด้าน
การสํารวจครั้งที่ผ่านมา
ความพึงพอใจของ
เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เจ้าหน้าที่ภายหลัง
เรียนรู้และการมีส่วนร่วม
จากการปรับปรุง
ในองค์กร
ในปี 2561
กลยุทธ์

สพพ. มีระบบ
สวัสดิการที่ดีให้กับ
เจ้าหน้าที่

-

งบประมาณ
ที่ขอ ปี 62
60,000
บาท
(รวมใน
งบฝึกอบรม
ข้อ 2.1)
-

Succession Plan
ขององค์กรมี
ความเป็นปัจจุบัน
ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายในอง
ค์กรเพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น

-

-

-

-

ผลลัพธ์
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เจ้าหน้าที่มีความรู้
และคุ้นเคยกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
ที่ใช้ ปี 61
-



จัดทําโดย สํานักอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล

