เอกสารประกอบวาระ 1
ตารางสรุปแผนปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและบุคลากรแบบก้าวกระโดด และแผนงาน โครงการ กิจกรรม - ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

โครงสร้าง

กระบวนงาน

ประเด็นปรับปรุง /
กฎหมาย

เครื่องมือ
บุคลากร

ธรรมาภิบาล
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การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์การ
มหาชน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ

-

การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

-

การพัฒนาบุคลากรขององค์การมหาชน
และการนาเทคโนโลยีมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายในองค์กร

Innovation Budget and Finance
Business Process Development
Innovation Portfolio Management
Digital Government
Innovative Organisation
Corporate Identity
รายงานค่าใช้จ่าย
ต่อคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ครบทุกไตรมาส
-

การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์การมหาชน

-

การลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ
ดาเนินการใน ปี 2562

-

ประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณ

Innovation Laws
and Regulation

Innovative Governance
Business Process Development
- โครงการระบบการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัด Project Based
Management (PBM)

Human Capital Development

Innovative
Governance

Innovation Laws and
Regulation
Innovative Organisation
Corporate Identity
Innovative Governance

Innovative
Governance
Innovation Laws
Human Capital Development Innovative
and Regulation
- โครงการทบทวนอัตรากาลัง Governance
- โครงการปรับ/
- กิจกรรมปรับระบบการ
 สร้างสังคม
ทบทวน/เพิ่มเติม
สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สนช. ที่ไม่ทนต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับ
สูงขึ้น
การทุจริต

-

โครงสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนงาน

ประเด็นพัฒนา /  เครื่องมือ
กฎหมาย
บุคลากร

ธรรมาภิบาล

เพิ่งปรับโครงสร้างปี 59

Digital Government
ของสานักงาน
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์องค์กร
Innovative Organisation
จัดทาระบบประเมิน IOP
- กิจกรรมการสื่อสารจากระดับ
บริหารถึงยุทธศาสตร์นวัตกรรมของ
สานักงาน (Corporate Shared Value)
- โครงการการปรับปรุงระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่ออานวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
สานักงาน
- กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถด้านนวัตกรรมของ
บุคลากร
- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรมภายในสานักงาน
(Horizontal Communication)
- ติดตามและสรุปผล

- โครงการเตรียมบุคลากร
ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง
ระดับบริหาร
- โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
- กิจกรรมอบรม / สัมมนา /
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
- โครงการแสวงหาทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน ให้กับบุคลากร
- แผนเส้นทางเพื่อการ
พัฒนาและฝึกอบรม
(Training Road map)
- โครงการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
- แผนการปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมปรับปรุงระบบ
การบริหารค่าตอบแทน

- กิจกรรม ร้อย
ละ 75 ของ
บุคลากรทีผ่ ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติ
- กิจกรรม ร้อย
ละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าใหม่
ของ สนช. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- กิจกรรม
จานวนบุคลากร
ของ สนช. ที่ส่งเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 5 คน
- กิจกรรม ร้อย
ละ 75 ของ
บุคลากร สนช. ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

โครงสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนงาน

ประเด็นปรับปรุง /  เครื่องมือ
กฎหมาย
บุคลากร

ธรรมาภิบาล
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- แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรม
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
จานวน 3 ช่องทาง

- กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่าย
บริหารกับบุคลากร และ
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน
- โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากร
- โครงการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพของบุคลากร
- โครงการสารวจความ
พึงพอใจและความผูกพันองค์กร
Innovation Laws and
Regulation
- โครงการปรับ/ทบทวน/
เพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับของ
สานักงาน
Innovative Organisation
- กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและความสามารถ
ด้านนวัตกรรมของบุคลากร

 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
- แผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ
2562 และค่านิยม
ที่ดี ไม่ยอมรับการ
ทุจริต
- งาน
ความสาเร็จร้อยละ
90 ของการดาเนิน
การจัดโครงการ/
กิจกรรมรองรับ
นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
ของ สนช.

ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

โครงสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนงาน

ประเด็นปรับปรุง /  เครื่องมือ
กฎหมาย
บุคลากร

ธรรมาภิบาล
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Corporate Identity
- แผนสร้างอัตลักษณ์องค์กร
o กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์องค์กร
ที่สอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ
สนช. ในฐานะ System Integrator
o ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์องค์กร
- โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรที่
พึงประสงค์
o ร้อยละของกลุม
่ เป้าหมาย
ผู้รับบริการรับรู้อัตลักษณ์ที่พึง
ประสงค์
Innovative Governance
 สร้างสังคม สนช. ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
- กิจกรรม ร้อยละ 75 ของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
และค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
- กิจกรรม ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข้าใหม่ของ สนช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรม จานวนบุคลากรของ สนช.
ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 5 คน

Corporate Identity
- แผนสร้างอัตลักษณ์องค์กร
o กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์
องค์กรที่สอดคล้องกับ
บทบาทใหม่ของ สนช. ใน
ฐานะ System Integrator
o ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
อัตลักษณ์องค์กร

Innovative Governance
- กิจกรรม ร้อยละ 75 ของ
บุคลากรทีผ่ ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยม
ที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต

 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
- แผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562
- งาน
ความสาเร็จร้อยละ
90 ของการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ ของ สนช.

ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

โครงสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนงาน

ประเด็นปรับปรุง /  เครื่องมือ
กฎหมาย
บุคลากร

ธรรมาภิบาล
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- กิจกรรม ร้อยละ 75 ของบุคลากร
สนช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรม ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จานวน 3 ช่องทาง

- กิจกรรม
ระดับความสาเร็จ
ในการประกาศ
เจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริต

 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ 2562 และ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
- งาน ความสาเร็จร้อยละ 90 ของ
การดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่รองรับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของ สนช.

ของ สนช.
- โครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
(ITA) ในการ
ดาเนินงานของ
สนช. อย่างน้อย
84 คะแนน

 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

โครงสร้าง
เป้าหมายการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

กระบวนงาน
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งาน ความสาเร็จร้อยละ 90 ของ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สนช.
- กิจกรรม ระดับความสาเร็จในการ
ประกาศเจตจานงการต่อต้านการ
ทุจริตของ สนช.
- โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงาน
ของ สนช. อย่างน้อย 84 คะแนน

ประเด็นปรับปรุง /  เครื่องมือ
กฎหมาย
บุคลากร

ธรรมาภิบาล

ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ

