แผนพัฒนาบุคลากร ของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ 2555
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ของ สพพ.
1.1 หลักการและเหตุผล
จากที่ สพพ. ได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (2555-2557) ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิ ทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็ น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ที่มีเป้ าหมายเพือ่ พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม
ในการปฏิ บตั ิ งานตามนโยบายรั ฐบาลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและคุ ม้ ค่าเงิ นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
โดยบุคลากรของ สพพ. ทั้งคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และเจ้าหน้าที่พงึ จะต้องได้รับการพัฒนาในรู ปแบบต่างๆ ให้
มีความรู ้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ และทักษะอื่นๆ ให้ พร้อมปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จหลักของสํานักงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีความเป็ นมืออาชีพ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการพัฒนา
และฝี กอบรมอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึ กอบรมเพื่อยกระดับความรู ้พ้นื ฐานของแต่ละตําแหน่งและความรู ้ที่เกี่ยว
เนื่องกับภารกิจหลักของสํานักงาน และพร้อมในการปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อปฏิบตั ิงานมาในระดับหนึ่ง
3. ยกระดับและสร้างความเป็ นผูน้ าํ โดยพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่เข้าสู่ ระดับผูบ้ ริ หารของสํานักงาน
1.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ฯ
เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในภารกิจของตน จึงได้กาํ หนดกลุ่มเจ้าหน้าที่และวิธีการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เจ้ าหน้ าทีใ่ หม่ (อายุงานไม่ เกิน 1 ปี ) จะดําเนินการพัฒนาและฝึ กอบรม ดังนี้
1. ปฐมนิเทศและรับทราบในระเบียบต่างๆ
2. อบรมแบบ On the Job Training ของแต่ละสํานัก
3. อบรมหลักสูตรความรู ้พ้นื ฐานของแต่ละตําแหน่งและความรู ้ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ
หลักของสํานักงาน
กลุ่มที่ 2 เจ้ าหน้ าทีร่ ะดับต้ น และเจ้ าหน้ าที่ระดับกลาง (อายุงาน 1-7 ปี )
1. อบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานตามภารกิ จหลัก
2. อบรมในหลักสู ตรที่สนับสนุนและเพิม่ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในด้านอื่นๆ
3. สนับสนุ นให้มีการศึกษาอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรอบรู ้ใน
การปฏิบตั ิงาน

กลุ่มที่ 3 เจ้ าหน้ าทีร่ ะดับสู งและผู้บริหาร
1. อบรมในหลักสู ตรที่เสริ มสร้างความชํานาญเฉพาะทาง
2. อบรมในหลักสูตรที่ยกระดับและเสริ มสร้างความเป็ นผูน้ าํ ทัศนคติและคุณธรรม
3. อบรมในหลักสู ตรด้านการบริ หารจัดการในรู ปแบบต่างๆ ศึกษาดูและงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู ้และความสามารถในการเข้าร่ วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับ
หน่วยงาน ตลอดจนเป็ นผูส้ ามารถถ่ายทอดความรู ้ ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ได้
กลุ่มที่ 4 คณะกรรมการ (คพพ.)
1. อบรมในหลักสู ตรที่ยกระดับศักยภาพด้านการบริ หารจัดการในรู ปแบบต่างๆ เพือ่ เพิ่ม
ความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการของคณะกรรมการ
1.4 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
1. เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education)
2. ถ่ายทอด สรุ ปความรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อหัวหน้างาน (Expert Briefing)
3. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
4. การสอนงานในขณะที่ปฏิบตั ิจริ ง (On the Job Training)
5. การมอบหมายงาน โครงการ (Project Assignment)
6. ศึกษา ค้นคว้า และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Directed Study)
7. อบรม หรื อสัมมนา (Training / Seminar)
2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ ปี 54 ( 1 ต.ค.53 – 4 ส.ค.54 )
สพพ. ได้พฒั นาและฝึ กอบรมบุคลากรในปี 2554 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 900,000.00 บาท
สรุ ปได้ ดังนี้
1. ใช้เงินงบประมาณฝึ กอบรม จํานวน 555,399.39 บาท
2. หลักสู ตรที่ฝึกอบรมรวม 41 หลักสูตร ประกอบด้วย
- ฝึ กอบรมภายในประเทศ
33 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 303,450.40 บาท
- สัมมนารวม 2 ครั้ง
2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 16,000.00 บาท
ฝึ กอบรมในประเทศและต่างประเทศโดย JICA JICC และ ADB
5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 142,858.99 บาท
- ฝึ กอบรมสําหรับคณะกรรมการ
1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้ น 93,090.00 บาท
2.1 ความสํ าเร็จตามเป้ าหมาย
- เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 วัน
- เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาและฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของสํานักงาน
- ขีดความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นและสามารถนําความรู ้จาก
การพัฒนาและฝึ กอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ซ่ ึงเป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ 2555
จากแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. ที่กล่าวข้างต้น สพพ. จึงได้จดั ทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของ สพพ. โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (2555-2557) อันนําไปสู่ วิสยั ทัศน์ที่กาํ หนด
2. เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ สพพ. ต้องการ คือ
2.1 มีหลักธรรมาภิบาล
2.2 มีความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
2.3 มีการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง
2.4 ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2.5 มีภาวะผูน้ าํ
2.6 สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.2 เป้าหมาย
1. คณะกรรมการ จํานวน 1 หรื อ 2 ท่าน ได้เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวเนื่องจํานวน
1 หลักสู ตร
2. ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จะต้องได้รับการพัฒนา หรื อเข้ารับการฝึ กอบรม ไม่นอ้ ยกว่า 4 วัน
3.3 งบประมาณ
วงเงิน 1,200,000.00 บาท
3.4 ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
3.5 วิธีการดําเนิ นงาน
1. สพพ. จะดําเนิ นการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรโดยจัดหาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ ม ตามที่ กาํ หนดไว้ในแผนฯ
2. สพพ. จะดําเนิ นการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู ้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาหรื อฝึ กอบรม
แล้วเดื อนละ 1-2 เรื่ อง
3. สพพ. ดําเนิ นการปรั บปรุ งแผนการฝึ กอบรมและหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบตั ิ งาน (เป็ นรายไตรมาส)
4. ประเมินผลภาพรวมหลังการอบรมโดย ผอ.สํานักแต่ ละสํานัก
5. สพพ. ทําการรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาณ 2555

3.6 ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลงานขององค์กรจะเป็ นที่ยอมรับและประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
3. สพพ. มีเจ้าหน้าที่ที่มีศกั ยภาพและขีดความสามารถสู งขึ้น และสามารถปฏิบตั ิงานตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจของสํานักงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม / หลักสู ตร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่ วยงาน
1. ประชุมสัมมนาประจําปี
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สพพ.
สพพ.
2. การฝึ กอบที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สพพ.
ADB/JICA
3. การฝึ กอบรมเฉพาะในหน่วยงาน (OJT)
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ต้นสังกัด
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
สอก.
5. การฝึ กอบรมด้านภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ภายนอก
6. การฝึ กอบรมด้านการบริ หารจัดการต่างๆ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ระดับสูง ภายนอก
7. การฝึ กอบรมเฉพาะด้านในแต่ละตําแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ สพพ.
ภายนอก
8. การถ่ายทอด สรุ ปความรู ้ที่ได้รับจากการอบรม
เจ้าหน้าที่ สพพ.
สพพ.

