แผนการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ที่มาและความสาคัญของแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
การพัฒนาบุคลากรนับเป็นงานหนึ่งที่ สพพ. ให้ความสาคัญและบรรจุอยู่ในแผนการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558–2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
และการเรีย นรู้ ” โดยเน้ น กลยุ ท ธ์ที่ ช่ ว ยพั ฒ นามาตรการที่ ช่ว ยส่ งเสริมขวัญ กาลั งใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบั ติงานให้ กับ บุ คลากร ไปพร้อมๆกับ การพั ฒ นาบุ คลากรให้ เป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติงานทุกสายงาน
โดยควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม
แผนบริห ารงานทรัพยากรบุ คคลของ สพพ. ประจาปี 2559 จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งส่ งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การพัฒ นาในส่วนของเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารงาน
ทางด้านบุคคลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร สร้างความเป็นธรรม
ในองค์กร และเป็นมาตรฐานเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. วัตถุประสงค์
การจัดทาแผนบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สพพ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สอดรับแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558–2560)
2. เพื่อรองรับพันธกิจและภารกิจของ สพพ.
3. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ได้อย่างชัดเจน
4. เพื่อส่งเสริมขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
3. กิจกรรมสาหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ในปี 2559
สพพ. มีแนวทางการดาเนินกิจกรรมสาหรับการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศ (Orientation) เจ้ าหน้ าที่ ใหม่ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และระเบียบต่างๆ ที่จาเป็น
2. การทดลองปฏิบั ติงานเป็นเวลา 6 เดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยให้มีการแนะนาถ่ายทอด
ความรู้ในขณะปฏิบัติจริง (On the Job Training) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ในเนื้องานจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
3. การจั ดทาระบบพี่เลี้ ย ง (Mentoring System) โดยการคัดเลื อกพี่เลี้ ยง (Mentor) ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้เป็นผู้ที่ช่วยในการแนะนาหรือสอนงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในมีศักยภาพ
ที่สูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร
4. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency, Functional
Competency เช่น การวิเคราะห์โครงการ, การบริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดทาแผน, ภาษี, การ

วางแผนอัตรากาลัง, ภาวะผู้นา, การคิดเชิงกลยุทธ์, การทางานเป็นทีม, การบริหารเวลา เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรมี
ทักษะที่จาเป็นต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Site Visiting) เพื่อให้เห็นถึงแนวคิด วิธีการ หรือรูปแบบงานใหม่ๆ
ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ
6. การถ่ายทอดความรู้ โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing) ผ่านกิจกรรม Lunch Talk ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาภายนอก
แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ 2559 เริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม
1. Orientation

2. On the Job
Training

3. ระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring
System)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กร สิทธิ หน้าที่
ระเบียบกฎเกณฑ์ทั่วไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร

เพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพ

4. Training
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
จัดการฝึกอบรม
ของบุคลากร
หลักสูตรตามกรอบ
Competency
ทั้ง Managerial
Competency,
Functional
Competency เช่น
การวิเคราะห์โครงการ,
การบริหารโครงการ,

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
และระเบียบ
ลดอัตราการลาออก
ของเจ้าหน้าที่
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน
บุคลากรมีทักษะที่จาเป็น
ต่อการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการเรียนรู้
และอย่างต่อเนื่อง
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ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่ใหม่
ทุกคนได้รับ
การOrientation
เจ้าหน้าที่ใหม่
ทุกคนได้รับ
การ On the
Job Training
มีเจ้าหน้าที่
ที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
จะต้องได้รับการ
อบรม 4 วัน หรือ
2 หลักสูตร

























กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การบริหารความ
เสี่ยง, การจัดทา
แผน, ภาษี,
การวางแผน
อัตรากาลัง, ภาวะ
ผู้นา, การคิดเชิงกล
ยุทธ์, การทางาน
เป็นทีม, การบริหาร
เวลา เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
มีทักษะที่จาเป็นต่อ
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. Knowledge
เพื่อกระตุ้นให้เกิด
Sharing
Knowledge Sharing ภายใน
องค์กร

เป้าหมาย
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เปิดโลกทัศน์ของบุคลากร
















ผลลัพธ์

จัด Lunch Talk
ปีละ 8 ครั้ง

