เอกสารประกอบวาระ

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที
่
1-4(1
าคม ค6330 กันยายน
2564) ตามแผนการบริ
ารงานบุปีคงคล
ประจำปี
งบประมาณ 2564
รายงานผลการบริ
หารทรัพตุลยากรบุ
คล ไตรมาสที
่ 4 (1 กรกฎาคม
- 30 กันยายนห2564)
บประมาณ
2564

โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1 ส่งเสริมความรู้แบบ
1.1 จำนวนหลักสูตร/เรื่อง/วิชา
real time บน NIA
ที่วิทยากรเข้าระบบ NIA
Application จากหลักสูตร
Application เพื่อตอบ
การจัด in house training
ข้อคำถามของเจ้าหน้าที่

1.2 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมความรู้
แบบ real time บน
NIA Application

เป้าหมายปี 2564
1.1.1 วิทยากรเข้าระบบ NIA
Application เพื่อตอบข้อ
คำถามของเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 5 หลักสูตร/
เรื่อง/วิชา

1.2.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าใช้งาน
มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
ความรู้แบบ real time บน
NIA Application

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
ปัญหา / อุปสรรค
--✓ มีวิทยากรเข้าระบบ NIA Application เพื่อตอบ
คำถาม 5 หลักสูตร/เรื่อง/วิชา :
Q1: PMQA 4.0
Q2: การบริหารโครงการ
Q3: - จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน
Q4: การทำงานข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
✓ ได้ร้อยละ 87.5 ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสริมความรู้แบบ real time
บน NIA Application

ผลเชื่อมโยงที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อทบทวน พัฒนา เพิ่มพูน ปรับเปลี่ยนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามแผนเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถ (Competency Based
Training Roadmap) และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ได้
เจริญเติบโตในหน้าที่ พร้อมไปกับทีส่ ำนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
2. เจ้าหน้าที่มสี มรรถนะตามที่สำนักงานคาดหวัง สามารถสนับสนุนงานตามภารกิจของสำนักงานได้

โครงการ

2 พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง
Talent Development)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
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ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
ปัญหา / อุปสรรค
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำถาม - คำตอบ ที่ได้จากวิชา หัวข้อ หรือหลักสูตรอบรมต่าง ๆ จะนำมาจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู้ไว้ใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้ สนช. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อันเป็นหนึ่งในปัจจัยของการประเมินศักยภาพ “องค์กรแห่งนวัตกรรม”
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ผลดีต่อสำนักงานในทางอ้อม คือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยากรที่เข้ามาอบรม In-house training
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
1. เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลความรูต้ รงตามที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาสืบค้นจากแหล่งอื่น ๆ
2. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่

2.1 จำนวนเครื่องมือ/วิธีการพัฒนา 2.1.1 ได้เครื่องมือ/วิธีการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพสูงได้ยกระดับ
ผู้มีศักยภาพสูง อย่างน้อย
สมรรถนะที่จำเป็นต่อ
5 เครื่องมือ/วิธีการ
การทำงาน
2.2 ร้อยละของกลุม่ ผู้บริหาร
2.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มผู้บริหาร
ได้รับการอบรมเพื่อเป็น
ได้รับการอบรมเพื่อเป็น
ผู้สอนงาน (Coach)
ผู้สอนงาน (Coach)

✓ ได้ 5 เครื่องมือ/วิธีการ ในพัฒนาผูม้ ีศักยภาพสูง ได้แก่
การฝึกอบรม, micro learning, การมอบหมายโครงการ,
การโค้ช, self-learning

2.3 ร้อยละของผูม้ ีศักยภาพสูง
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะที่จำเป็น

✓ ได้ร้อยละ 100 (เจ้าหน้าที่ในโครงการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพสูง จำนวน 18 คน ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ได้แก่
1. ด้านการแก้ปญ
้ หาและวิเคราะห์ประเด็น เพื่อผลักดัน
ให้เกิดผลลัพธ์ ในหลักสูตร “Sprint Leadership”

2.2.3 ร้อยละ 100 ของผู้มีศักยภาพสูง
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
สมรรถนะที่จำเป็น

✓ ได้ร้อยละ 100 (ผู้บริหาร จำนวน 9 คน ได้แก่
รองผู้อำนวยการ 3 คน ผู้อำนวยการฝ่าย 6 คน
ได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้สอนงาน (Coach))

---

โครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

2.4 ร้อยละของผูม้ ีศักยภาพสูง
และหัวหน้างานพึงพอใจ
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพสูง

เป้าหมายปี 2564

2.4.1 ร้อยละ 70 ของผู้มีศักยภาพสูง
และหัวหน้างานพึงพอใจที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพสูง

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
2. ด้านการสื่อสาร ในหลักสูตร "ทักษะการเจรจา
และสถาปัตยกรรมการเจรจา (Negotiation
Architecture &Skill Development)
3. ด้านภาวะผู้นำ ในหลักสูตร “Situational Leadership”
4. ด้านการบริหารจัดการโครงการ ในหลักสูตร
“การบริหารโครงการและการประเมินความ
คุ้มค่าการลงทุน”
5. ด้านพัฒนาความคิด โดยได้รับการโค้ชจากผู้บริหาร

ปัญหา / อุปสรรค

✓ ได้ร้อยละ 86.0 ของผู้มีศักยภาพสูง และหัวหน้างาน
พึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง

ผลเชื่อมโยงที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
1. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา เพิ่มพูน ปรับเปลี่ยนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตามแผน Talent Development
2. เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ได้เจริญเติบโตในหน้าที่ และสนับสนุนภารกิจของสำนักงานให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. เป็นแนวทางการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงให้อยู่กับสำนักงาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีกระบวนการจัดทำเครื่องมือ/วิธกี ารพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล

โครงการ

3 จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure;
SOP)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

3.1 จำนวน SOPs ที่จัดทำ

เป้าหมายปี 2564

3.1.1 ได้มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล
จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งผู้อำนวยการ
ลงนาม และประกาศใช้ ได้แก่
1) SOP การเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง และครอบครัว
2) SOP การสรรหาและ
คัดเลือกเจ้าหน้าที่
3) SOP การต่อสัญญาจ้าง

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
ปัญหา / อุปสรรค
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เจ้าหน้าที่ผมู้ ีศักยภาพสูงร้อยละ 100 ได้รับการ ฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะที่จำเป็น
2. กลุ่มผู้บริหารร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเพื่อเป็นผูส้ อนงาน (Coach)
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่
✓ ได้มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านการบริหารงานบุคคล
จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งผู้อำนวยการลงนาม และประกาศใช้

ผลเชื่อมโยงที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
สร้างค่านิยมร่วมในการทำงานของคนในองค์กร
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการงานด้านบุคคลมีกระบวนการ และลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นระบบ
มีมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
มีการทำงานที่เป็นขั้นตอน ได้ผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ
4 ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ
ของการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
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ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
ปัญหา / อุปสรรค
4.1 จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ
4.1.1 ได้ระเบียบ/ ข้อบังคับ/
เนื่องจากมีการปรับปรุง แก้ไข
 ได้ร้อยละ 70.0 (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
หลักเกณฑ์ที่มีความถูกต้อง
หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารงาน
ระเบียบ/ ข้อบังคับ/
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
บุคคล นำเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ หลังจากนำเสนอ
นวัตกรรมแห่งชาติ และ
คณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
ประกาศใช้ จำนวน 2 เรื่อง
ระเบียบ ฯ จึงยังไม่ได้
ดำเนินงานในขั้นตอนนำเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ฯ พิจารณาก่อน
นำเสนอต่อคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ผลเชื่อมโยงที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีกระบวนการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารงานบุคคล
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารงานบุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารงานบุคคลทีเ่ หมาะสมกับสภาพการณ์
2. เสริมสร้างระบบคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย

โครงการ
5 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย Project
Based Management;
PBM

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
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ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
ผล
ได้ร้อยละ 76.8 (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

5.1 ร้อยละความสำเร็จของการ 5.1.1 ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
จัดทำระบบการประเมินผลงาน
ในการจัดทำระบบการ
ที่สอดรับกับการบริหารงาน
ประเมินผลงานทีส่ อดรับกับการ
บริหารงานแบบ PBM มาใช้ใน
แบบ PBM
การวางแผนการพัฒนาในปีถัดไป



5.2.1 ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการ
ในการรวบรวมทักษะและ
รวบรวมทักษะและสมรรถนะ
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ (Skill
ของเจ้าหน้าที่ (Skill &
& Competency) เพือ่
Competency)
ประกอบการทำงานในลักษณะ
เพื่อประกอบการทำงานใน
Project based
ลักษณะ Project based

✓ ได้ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการรวบรวม
ทักษะและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ (Skill &
Competency) เพื่อประกอบการทำงาน
ในลักษณะ Project based

ปัญหา / อุปสรรค

เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับแก้ไข
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วย Project Based Management
และยังไม่ได้นำแนวทางการ
ประเมินผล ฯ มาทดลองใช้งานกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ความถูกต้อง เหมาะสม
ต่อการวางแผนในปีถัดไป

ผลเชื่อมโยงที่สำนักงานได้รับจากการดำเนินงาน
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อทบทวน พัฒนา เพิ่มพูน ปรับเปลี่ยนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ที่ตรงกับช่องว่าง (gab) ของสมรรถนะที่ยังขาดอยู่ และตรงกับเนื้องานที่ปฏิบัติ
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบจริง
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลงานเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริง
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
เจ้าหน้าที่มีกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน

