สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หัวข้อ

1. พัฒนาระบบงาน HR โดยใช้
IT เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ทาให้การทางาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จัดทา Work Flow
กระบวนการทางานหลักของ
ทุกหน่วยงานใน สพพ.
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรง
กับสมรรถนะ (Competency)
ทั้งภายใน ภายนอกและ
On the Job Training

ผลการดาเนินงาน

สพพ. ได้มีการปรับปรุงระบบการลาออนไลน์
และเริ่มใช้งานจริงในเดือนสิงหาคม 2561

มีการจัดทาและรวบรวม Work Flow กระบวนการทางานหลัก
ของแต่ละหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้อานวยการ สพพ.
ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมตรงกับสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 4 วันหรือ 2
หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2561 มีเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ
พัฒนา/ฝึกอบรมครบถ้วนแล้วจานวน 33 คน คิดเป็น 100%
และมีการประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้อานวยการ
สานัก/ฝ่าย โดยจะนาผลการประเมินมาจัดทาแผนฝึกอบรม
รายบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
4. จัดการให้มกี ารปฐมนิเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเริ่มงานใหม่
เจ้าหน้าที่ใหม่ครบ 100%
ทั้งหมด 11 ราย และทั้ง 11 ราย ได้รับการปฐมนิเทศครบทุกราย
5. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ตามแผนกาหนดให้มีการ Knowledge sharing โดยผ่านจัด
ในการบริหารองค์ความรู้
กิจกรรม Lunch talk ปีละ 12 ครั้ง เพื่อให้บุคลากร สพพ. ได้มี
รวมถึงการประชาสัมพันธ์
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่ง
ภายในองค์กรด้วยการจัดกิจกรรม ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เป็นจานวน 10 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เทคนิคการบรรยายและการใช้สื่อเพื่อการบรรยาย
Lunch Talk
ครั้งที่ 2 หลักเกณฑ์ และกระบวนการสมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้นสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ครั้งที่ 3 แผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ปี 2561 และ
วิธีปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของ สพพ. ที่จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย
ครั้งที่ 4 สพพ. กับ การบริหารความต่อเนื่องการปฏิบัติงาน (BCM)
ครั้งที่ 5 การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน เมืองหงสา หลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 61
ครั้งที่ 6 แบ่งปันประสบการณ์อบรมที่ JICA
ครั้งที่ 7 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชน 4.0
ครั้งที่ 8 ระบบศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Supreme Court of USA)
ครั้งที่ 9 Country Strategy ปี 2562-2564

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้ง
ที่ใช้

100,000
บาท

100,000
บาท

-

-

1,540,000
บาท

1,058,392
บาท

-

-

120,000
บาท
(ใช้งบ
รวมกับ
ข้อ 3.)

68,458
บาท
(ใช้งบ
รวมกับ
ข้อ 3.)

หัวข้อ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้ง
ที่ใช้

ครั้งที่ 10 การประชุม Asian Regional Public Debt Management
Forum 2018
ทั้งนี้ จะสามารถดาเนินการได้ครบตามแผน
ครั้งที่ 11 ระบบบนิหารการลา และประมวลผลเวลาปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 12 มาตรฐานการดาเนินการของกิจกรรม 5 ส.
ครั้งที่ 13 ผลการศึกษาดูงาน ของ คพพ. ณ ประเทศเกาหลี

6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
(Site Visiting)

7. ดาเนินการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากรในเชิงรุก ตามกรอบ
โครงสร้างองค์กร

8. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

ตามแผนที่ได้กาหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visiting)
ปีละ 2 ครั้ง และได้ดาเนินงานตามแผนแล้ว 1 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1
“เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง”
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และมีกาหนดการ Site visit
ครั้งที่ 2 ณ “ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย” ในวันที่
31 สิงหาคม 2561
สามารถสรรหา/คัดเลือกบุคลากร ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ 10
ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้ 1. ผอ. สพพ. 2. รอง ผอ. สพพ.
3. จนท. การเงิน 4. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี 5. วิศวกร (2 อัตรา)
6. จนท. วิเคราะห์โครงการ สบค. 1 (2 อัตรา) 7. จนท.วิเคราะห์
นโยบายและแผน 8. จนท.วิเคราะห์โครงการ สบค. 2
9. เลขานุการ 10. พนักงานขับรถ
ปัจจุบันมีตาแหน่งว่างรอการสรรหา/คัดเลือก ประกอบด้วย
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
2. ตาแหน่ง จนท.วิเคราะห์โครงการ สบค. 2 จานวน 2 อัตรา
3. ตาแหน่ง จนท. ต้อนรับและประสานงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ทั้งหมด 5
กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถี
ไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ” บรรยายโดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “สนทนาธรรม แลกเปลี่ยน เรื่องการปฏิบัติ
ธรรม เกี่ยวกับอานาปานสติ” เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
กิจกรรมที่ 4 รับฟังการบรรยายนอกสถานที่ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ณ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมที่ 5 มอบเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตสาธารณะประสงค์จะ
ช่วยเหลือ “ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” ของมูลนิธิ

-

-

200,000
บาท

163,844.82
บาท

-

-

หัวข้อ

9. ทบทวนความเหมาะสม
ของสวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

10. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

รามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ของ สพพ.
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ตามแผนงานกาหนดให้มีการประกาศใช้หรือแก้ไขระเบียบ/
ประกาศ ด้านสวัสดิการใหม่ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาส
ที่ 1 ซึง่ สพพ. ได้มกี ารประกาศใช้หรือแก้ไขระเบียบ/ประกาศ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการปรับปรุงวงเงินเบี้ย
ประกันของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและวงเงินสงเคราะห์กรณีคลอด
บุตรให้สูงขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล เมื่อครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
และได้มีการลงนามจากประธาน คพพ. แล้ว เมื่อวันที่
29 มกราคม 2561
2. มีการประกาศหลักเกณฑ์ สัดส่วนคะแนน กรอบการ
ดาเนินงาน และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2560
ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดกิจกรรมศุกร์ สุข สุด ไตรมาสละ
3 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี) มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 “ชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร.9” วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60
ครั้งที่ 2 "ปั่นเพลิน เดินชิล" ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) วันที่
10 พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 56
ครั้งที่ 3 “DIY ของขวัญปีใหม่ พวงกุญแจ POM POM” วันที่
15 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 62
ครั้งที่ 4 "สวัสดีปีจอ" วันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 79
ครั้งที่ 5 “DIY บอกรักผ่านการ์ดวันวาเลนไทน์” วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 64
ครั้งที่ 6 “BINGO” วันที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 56
ครั้งที่ 7 “สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์” วันที่ 11 เมษายน
2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 81
ครั้งที่ 8 "ดูหนังดีมีประโยชน์" วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 60
ครั้งที่ 9 “DIY ของไร้ค่า ให้กลับมามีชีวิตด้วยไหมพรม” วันที่ 29
มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 55
ครั้งที่ 10 “BINGO” วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 64

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้ง
ที่ใช้

-

-

60,000
บาท

30,000
บาท

หัวข้อ

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้ง
ที่ใช้

ครั้งที่ 11 DIY For Mom วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70
ครั้งที่ 12 Big Cleaning Day วันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 65

11. จัดสารวจความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร
ภายในไตรมาสที่ 4

มีการสารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร

-

-

