แผนการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 - 2565) ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

บทนา
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) มีพันธกิจในกำรส่งเสริมและสร้ำงระบบนวัตกรรม
ของประเทศ สร้ ำงโอกำสกำรเข้ ำถึ งและใช้ ป ระโยชน์ โครงสร้ำงพื้ น ฐำนทำงนวัต กรรม และยกระดั บ ทั ก ษะ
ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำย
จำกพัน ธกิจ ข้ ำงต้น จึ งกำหนดให้ สนช. ต้อ งมี ตัว ตนของควำมเป็ น “องค์ก ำรนวัต กรรม (Innovative
Organization)” และบุ ค ลำกรที่ เป็ น “นวัต กร (Innovator)” ซึ่ งทั้ งหมดที่ เป็ น อยู่ นั้ น ต้ อ งส่ งมอบคุ ณ ค่ ำต่ อ
ประเทศและประชำชนด้วยพร้อมกันดังนั้นฐำนสำคัญของกำรนำ สนช. พัฒนำไปสู่องค์กำรนวัตกรรมคือ สนช. ต้อง
มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงบุคลำกร องค์ควำมรู้ต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกองค์ก ำรเข้ำด้วยกัน มีเป้ำหมำย วิธีกำร
ปฏิ บั ติ งำนที่ ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมถึ งต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรกล้ ำคิ ด กล้ ำท ำ มี ก ำรกระตุ้ น และ
จูงใจบุคลำกรในแต่ละส่วนงำนให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะทำงำนของตนให้สอดคล้องและประสำนกับหน่วยงำนอื่นๆ
ทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและสร้ำงคุณค่ำแก่ตนเองและต่อสำนักงำน รวมถึงต้องมี
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่คอยสนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรวำงโครงสร้ำง ระบบ และมีกำรวำงแผนกลยุทธ์ที่ดี
สำนักงำนตระหนักว่ำคุณภำพของบุคลำกรเป็นส่วนหนึ่งในกำรกำหนดโอกำสกำรเจริญเติบโตขององค์กร
บุ คลำกรเป็ น กุญ แจส ำคัญ ต่อควำมมีป ระสิ ทธิภ ำพ สร้ำงควำมส ำเร็จ และสร้ำงนวัตกรรมให้ เกิดขึ้น ในองค์กำร
ส่งมอบคุณค่ำต่อผู้มีส่วนได้เสีย สนช. จึงจัดทำแผนกำรบริหำรบุคลำกรและกำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม
ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพื่ อ พั ฒ นำสมรรถนะควำมสำมำรถของบุ ค ลำกรให้ เป็ น นวัต กร หรือ บุ ค ลำกร
นวัตกรรมที่ ท ำงำนได้อย่ ำงเต็ม ศักยภำพมี ป ระสิ ท ธิภ ำพมีคุ ณ ค่ำ เพื่ อ นำมำผลั ก ดัน ให้ สนช. พั ฒ นำสู่ องค์ กำร
นวัตกรรมได้อย่ำงยั่งยืน และมีจุดมุ่งหมำยคือ “พลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชำติ”
แผนกำรพั ฒ นำองค์กรนวัตกรรมและบุ คลำกรแบบก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
ส ำนั ก งำนนวั ต กรรมแห่ ง ชำติ (องค์ ก ำรมหำชน)ยั ง จั ด ท ำให้ มี ค วำมสอดรั บ กั บ กำรประเมิ น องค์ ก ำรมหำชน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)ในองค์ประกอบกำรประเมิน ที่ 5:ศักยภำพในกำรเป็น
หน่วยงำนที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศตำมแผนหรือนโยบำยระดับชำตินโยบำยของรัฐบำล
ประกอบกับ ผลกำรประเมิน โดยองค์กรภำยในและภำยนอกประเทศ (Area Base) ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดบังคับคือ
“กำรจั ดทำและดำเนิ น กำรตำมแผนกำรพั ฒ นำองค์กรและบุ คลำกรแบบก้ำวกระโดดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565)”มีเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2561 คือองค์มหำชนจัดทำแผนพัฒนำองค์กรและบุคคลแบบก้ำวกระโดยสู่ Thailand
4.0 และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผน โดยแผนฯ ก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) นี้ ก.พ.ร. ระบุ
ประเด็นกำรปรับปรุงใน 6 ด้ำน คือ ด้ำนโครงสร้ำง กระบวนงำนกฎหมำย บุคลำกร ธรรมำภิบำล และประสิทธิภำพ
กำรใช้งบประมำณ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกด้ำน ขึ้นกับบริบทของแต่ละองค์กำรมหำชน โดยประเด็นกำร
ปรับปรุงใน 6 ด้ำน นั้นต้องมีรำยละเอียดแทรกไว้อย่ำงน้อย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของ
องค์กำรมหำชนเพื่อให้ ผู้รับ บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงสุ ด (Beyond Customer Expectation) 2) กำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2547 3) กำรลดกำรพึ่งพำงบประมำณอุดหนุน
จำกภำครัฐ อำทิ เพิ่มรำยได้ขององค์กำรมหำชน เป็นต้น 4) กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลขององค์กำรมหำชน และ
5) กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรมหำชนเพื่อพร้อมรับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 4.0 และกำรนำเทคโนโลยีมำช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

โครงสร้างการบริหาร
ในปี 2560 ส ำนั ก งำนนวั ต กรรมแห่ งชำติ (องค์ ก ำรมหำชน) (สนช.) ปรั บ โครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรโดย
คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ มีมติเห็นชอบและอนุมัติในกำรประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2559
และมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงบริหำรอีกครั้ง ซึ่งเป็นกำรปรับโยกย้ำยกลุ่มงำนบำงกลุ่มจำกฝ่ำยหนึ่งไปสังกัดในฝ่ำยที่มี
บทบำท หน้ำที่ และมีผลผลิตเดียวกัน เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น เอื้อต่อกำรบริหำร
จัดกำรและตอบสนองต่อพันธกิจ โดยควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2560
โครงสร้ำงกำรบริหำร ของ สนช. ออกแบบให้มีสำยกำรบังคับบัญชำให้มีช่วงชั้นไม่มำก ซึ่งจะสนับสนุนกำร
ปฏิ บั ติ งำนให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น และส่ งเสริ ม ให้ มี ก ำรบริห ำรจัด กำรลั ก ษณะข้ ำมสำยงำน(cross function) ท ำให้ ใช้
ทรัพยำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

ค่านิยมองค์กรและสมรรถนะองค์กร
ค่านิยมองค์กรของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ค่ำนิยมองค์กรของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หมำยถึง ลักษณะเด่น หรือเอกลักษณ์
(Identity) ที่ สนช. ส่งผ่ำนให้บุคคลทั่วไปรับรู้ และเป็นพฤติกรรมที่ต้องกำรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยบุคลำกร
ทุกคนยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมและคำดหวังให้บุคลำกรถือเป็นค่ำนิยมร่วม (Share Value)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หมำยถึง ทักษะ
และคุณลักษณะที่ทุกคนในสำนักงำนจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐำน
ส ำนั ก งำนก ำหนดค ำว่ ำ “NIA” ย่ อ มำจำกNational Innovation Agency ให้ เป็ น ทั้ ง ค่ ำ นิ ย มและ
สมรรถนะหลัก ของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยกำหนดควำมหมำยไว้ดังนี้
ค่านิยมองค์กร

สมรรถนะหลัก

รังสรรค์สิ่งใหม่ที่ให้คุณค่ำ

N
Novelty

ซื่อสัตย์

I
Integrity

มุ่งผลสัมฤทธิ์

A

สร้ำงแรงบันดำลใจใหม่ๆ จำกสิ่งแวดล้อม
และกำรสังเกตทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมงำน
หรือผู้อื่นเสมอมีควำมคิดริเริ่ม และพัฒนำ
ระบบเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำรงำนที่สร้ำง
คุณค่ำให้กับองค์กรเป็นผู้แสวงหำ ใฝ่หำ
ควำมรู้ในสิ่งใหม่ๆ
สำมำรถผสมผสำน เชื่อมโยงควำมรู้ ทั้งคน
เทคโนโลยี ทรัพยำกรควำมเชี่ยวชำญ
ทีส่ ่งให้ได้กระบวนงำน และผลผลิตที่ดี
ถูกต้อง รวมถึงมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้

มองอนำคตกว้ำงไกล ค้นหำเส้นทำงไปให้ถึง
มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้
สิ่งต่ำงๆ อย่ำงลึกซึ้ง และสำมำรถทำหรือให้
Authenticity นำไปปฏิบัติได้จริงได้สำเร็จลุล่วง

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ยุทธศำสตร์กำรบริห ำรองค์กรของส ำนักงำน กำหนดเป้ำหมำยไว้ 3 เป้ำหมำย ได้แก่ 1) เป็นองค์กำร
นวัตกรรมและนวัตกร (Innovative Orgainsation and Innovator) 2) ประสิ ท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ลในกำร
บริหำรจัดกำร 3) กำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส ดำเนินงำนด้วยกลยุทธ์ต่ำงๆ ดังนี้

จำกแผนข้ำงต้น สำนักงำนต้องดำเนินงำนโครงกำรผ่ำนฝ่ำยงำนต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงบริหำรองค์กร ซึ่ง ต้องอำศัย
กำรประสำนเชื่อมโยง และกำรทำงำนร่วมกันในแต่ละฝ่ำย แต่ละงำน ที่จะส่งเสริมกันในลักษณะของกำรทำงำน
ข้ำมฝ่ำย (cross function) ทำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
กำรดำเนินยุทธศำสตร์กำรบริหำรองค์ให้บรรลุเป้ำหมำย สำนักงำนจึงจัดทำแผนกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรมและ
บุ คลำกรแบบก้ำวกระโดดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยแผนดังกล่ ำว กำหนดให้ มีแนวทำงกำรบริห ำร
บุคลำกรและกำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กรสอดรับกับประเด็นปรับปรุงกำรประเมินของ ก.พ.ร. ที่กำหนดให้องค์กำร
มหำชนจั ดทำแผนพัฒ นำองค์กรและบุ คคลแบบก้ำวกระโดดสู่ Thailand 4.0 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
รวมไว้ด้วย

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

แผนการบริหารบุคลากรและการบริหารการพัฒนา
องค์กรนวัตกรรม
แผนการบริหารบุคลากร
สนช. มี เป้ ำ หมำยกำรบริ ห ำรบุ ค ลำกรบนพื้ น ฐำนที่ ส ำคั ญ ที่ เป็ น กระบวนกำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งคื อ
“สรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ ใช้ประโยชน์ ” ซึ่งหมำยควำมถึงสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำน
หรื อ ต ำแหน่ ง สำมำรถปรั บ ตนเองให้ เข้ ำ กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ำรได้ และเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งให้ บุ ค ลำกรมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ ทัศนคติ และประสบกำรณ์เพิ่มขึ้นจนสำมำรถปฏิบัติงำนในตำแหน่งปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขณะเดียวกันพร้อมที่จะรับผิดชอบงำนตำแหน่งสูงขึ้นเพื่อให้องค์กำรสัมฤทธิ์ผลพยำยำมที่จะทำให้บุคลกรมีควำม
พึงพอใจในกำรทำงำนด้วยบรรยำกำศที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนกำรดูแลควำมเป็นอยู่ ส่งเสริมทำงก้ำวหน้ำ
ในอำชีพ จูงใจและรักษำบุคลำกรให้อยู่กับองค์กำรให้นำนที่สุด โดยกำรบริหำรบุคลำกรของสำนักงำนมีเป้ำหมำย
แนวปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่อบุคลำกรและสร้ำงคุณค่ำต่อสำนักงำน ดังแสดง
ในภำพที่ 1
ภาพที่ 1กรอบการดาเนินงานการบริหารบุคคล
เป้าหมายการบริหารบุคลากร
1. ทักษะ (Skills)
2. พฤติกรรม(Behavior)
3. วัฒนธรรม (Culture)

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ
1. การสรรหา (Recruiting)
2. การฝึกอบรม (Training)
3. การบริหารผลงาน (Performance management)
4. ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร (Employee relations)
5. การวิเคราะห์งาน (Job analysis)
6. การคัดเลือก (Selection)
7. การพัฒนา (Development)
8. โครงสร้างเงินเดือน (Pay structure)
9. สิ่งจูงใจ (Incentives)
10. ประโยชน์ตอบแทน (Benefits)

เป้าหมายสานักงาน
1. เกิดผลิตภาพ
(Productivity)
2. คุณภาพ (Quality)
3. ความได้เปรียบ
(Profitability)

Value
ความสามารถของบุคลากร
(HR Capability)
1. ทักษะ (Skills)
2. ความสามารถ(Abilities)
3. ความรู(้ Knowledge)

การแสดงออกของบุคลากร
(HR Actions)
1. พฤติกรรม (Behaviors)
2.ผลที่ได้รับ (Results)

Competency

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

นอกจำกกำรบริหำรบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถแล้ว กำรบริหำรบุคลกรของสำนักงำนยังให้ควำมสำคัญ ต่อ
ภำพลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ส่งผ่ำนโดยจำกบุคลำกรของสำนักงำนเพื่อสะท้อนภำพลักษณ์ ตัวตน
ของสำนักงำนบุคคลทั่วไปโดยรอบ สำนักงำนจึงมีแผนสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ที่ตระหนั กถึงกำรสร้ำง บ่ มเพำะวัฒ นธรรมและค่ำนิยมร่ว มให้ กับบุคลำกรทุกคน เพื่อให้ ส ำนักงำนมีบุ คลำกรที่
พึงประสงค์
เพื่อดำเนินกำรตำมกระบวนทัศน์ในกำรพัฒนำประเทศ ภำยใต้ “ประเทศไทย 4.0” สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) จึงกำหนดตัวชี้วัดบังคับให้องค์กำรมหำชนจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกรแบบก้ำวกระโดดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่ง สนช. มีแผนกำรบริหำรบุคคลในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) ที่กำหนดดำเนินงำน ดังนี้
ภาพที่ 2แนวทางการบริหารงานบุคคล ในระยะ5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
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แผนการบริหารบุคลากร ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดำเนินกำรใน 3 ด้ำน ได้แก่
1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป้ำประสงค์ 1. บุ ค ลำกรมี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ที่จะผลักดันกับภำรกิจ และนโยบำยของสำนักงำนให้ลุล่วง
2. มีอัตรำกำลังที่สอดคล้องกับโครงสร้ำง
3. บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตำมกรอบที่กำหนด
4. บุคลำกรมีแผนพัฒนำตนเอง

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

5. พัฒนำระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
6. เตรียมบุคลำกรที่มีควำมพร้อมเข้ำสู่ตำแหน่งระดับบริหำร
7. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถสนับสนุนกระบวนกำรบริหำรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
เป้ำประสงค์ 1. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรทำงำน มีควำมทุ่มเทในกำรทำงำน และมีควำมผูกพันองค์กร
2. ปรั บ ปรุ งระบบกำรบริ ห ำรผลกำรปฏิ บั ติ งำน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ลในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และสมรรถนะใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
4. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อกำรบริหำรงำนบุคคล
5. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกร และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง
3. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
เป้ำประสงค์ 1. สร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้ำง Innovator's DNA
2. ส่งเสริมและสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
3. นำค่ำนิยมร่วมมำใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร
4. สร้ำง Employee Branding
แผนการบริหารการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม
แผนกำรบริห ำรกำรพัฒ นำองค์กรนวัตกรรมของส ำนักงำน ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนใน 7 ด้ำน ได้แก่
“กลยุทธ์องค์กร” ซึ่งสำนักงำนวำงกลยุทธ์ผ่ำน “โครงสร้างบริหารองค์กร” ให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุป ระสงค์กำรจั ดตั้งสำนั กงำน และให้ รองรับแผน ยุทธศำสตร์ของประเทศ โดยให้ มี “รูปแบบการบริหาร
จัดการ” ที่ให้ควำมสำคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้ำงคุณลักษณะเฉพำะของกำร
แสดงตัวตนของเจ้ำหน้ ำที่และองค์กร มีกำรบริห ำร “บุค ลากร” ตำมแนวทำงมำตรฐำน โดยจัดท ำแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม ส่งเสริมแนวดำเนินงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ของสำนักงำน กำรเปลี่ยนแปลง
และสภำพแวดล้อม ให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม “ทักษะ ความรู้ ความสามารถ” ซึ่งเป็นกระบวนงำนที่
สำนั กงำนให้ ควำมส ำคัญ ยิ่งและให้ มีกำรดำเนิน งำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยส ำนักงำนมี “ระบบปฏิบั ติงาน”
เพื่อผลักดันองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม ใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1)ระบบนวัตกรรมกำรเงินและงบประมำณ (Innovative
Budgeting and Finance) 2)กระบวนกำรจั ดกำรงำน (Business Process Development) 3) ระบนวั ตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรผลงำน (Innovation Portfolio Management) 4) Digital Government และ 5) องค์กร
นวัตกรรม (Innovative Organisation) และมุ่งมั่นให้สำนักงำนมี “ค่านิยมร่วม” เพื่อให้องค์กรมีควำมเป็นเลิศ
และมีค่ำนิยมที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมควำมสำเร็จของบุคลกรและองค์กรให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน และเป็นที่
ยอมรับ ได้รับควำมเชื่อถือของสำธำรณชนทั่วไป
สนช. มีแผนบริหำรกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อขับเคลื่อนสำนักงำนสู่
กำรเป็ น “องค์ ก รนวั ตกรรม (Innovative Organisation)” อัน เป็ น องค์ ก รที่ เพิ่ ม คุณ ค่ ำ และตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมพึงพอใจของประชำชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันขององค์กร

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

ด้วยกำรถึงพร้อมและชัดเจนในภำรกิจขององค์กรที่ออกแบบโครงสร้ำงกำรบริห ำรที่รองรับภำรกิจ ยุทธศำสตร์
นโยบำยของสำนักงำน กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคคลำกร มีกำรปรับปรุง พัฒนำ และสร้ำงกระบวนกำรทำงำน
ที่ตอบสนองกำรเข้ำถึงบริกำร ดังแสดงแนวทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กรนวัตกรรม ในระยะ5 ปี (พ.ศ. 25612565) ตำมภำพที่ 3
ภาพที่ 3 แนวทางการบริหารการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
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กำรนำองค์กำรสู่ควำมเป็น “องค์กรนวัตกรรม” เป็นเป้ำหมำยควำมสำเร็จของหน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชนเป้ำหมำยของ สนช. ที่กำหนดไว้ในแผนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้วำงแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ส ำนั ก งำนสู่ ก ำรเป็ น “องค์ ก รนวั ต กรรม (Innovative Organisation)” ด้ ว ยเช่ น กั น หำกด้ ว ยชื่ อ และภำรกิ จ
ของสำนักงำนที่ให้กำรส่งเสริม พัฒนำ สนับสนุนนวัตกรรมของประเทศ สนช. จึงริเริ่มกำหนดเครื่องมือที่นำมำใช้

N = Novelty

I = Integrity
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ประเมิน ควำมเป็ น องค์ก รนวัต กรรมของส ำนั กงำนเอง ทั้ งเพื่ อน ำร่องกำรประเมินควำมเป็ น องค์กรนวัตกรรม
ในองค์กำรมหำชนอื่น
สำนักงำนได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือประเมินองค์กรนวัตกรรมจำกหน่วยงำนชั้นนำต่ำงๆ และ
มำประยุกต์และปรับให้เหมำะสมกับบริบทขององค์กำรมหำชน โดยกำหนดองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมและ
ปัจจัยกำรประเมินของแต่ละมิติดงั ภำพที่ 4
ภาพที่ 4 องค์ประกอบและปัจจัยการประเมินองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organisation)
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แผนการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมและบุคลากร
แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
แผนกำรพัฒ นำองค์กรนวัตกรรมและบุคลำกรแบบก้ำวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
สำนักงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) วางเป้าหมายการก้าวกระโดดคือ ให้สานักงานเป็น “องค์กร
นวัตกรรม ระดับ 4 Integrated หมายถึง องค์กรมีการกาหนดรูปแบบกิจกรรมทางนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
และมีรูปแบบชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้ยังมีการดาเนินงานเชิงบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
องค์กร แต่ยังคงจากัดการใช้งานในหน่วยงาน” โดยแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่จะนำมำดำเนินงำนระหว่ำงปี
พ.ศ. 2561 - 2565 นั้น ได้จำกกำรวิเครำะห์หำ paint point จำกผลกำรประเมินควำมเป็นองค์กรนวัตกรรมของ
สำนักงำน ได้แก่ 1) knowledge sharing 2) job rotation 3) rewards 4) encouragement 5) risk management
ซึง่ แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ที่ดำเนินกำรนั้น จะสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ นั้น มี
ของแผนงำนอื่นด้วย อีกทั้งแผน โครงกำร กิจกรรม ในหลำยเรื่องของแผนฯ 5 ปี ยังได้เป็นกำรทำงำนเพื่อวำง
พื้นฐำนไว้ และทำกำรต่อยอดกำรพัฒนำเห็นผลสำเร็จในปีต่อๆ ไป ตลอดจนแผนงำนที่ดำเนินงำนยัง สอดรับกับ
ประเด็นปรับปรุง 6 ด้ำน และรำยละเอียดแทรก ของ ก.พ.ร. ที่ระบุมำ ตำมภำพที่ 5
ภาพที่ 5 ความเชื่ อมโยงของแผนการพั ฒ นาองค์ กรนวัต กรรมและบุ ค ลากรแบบก้ า วกระโดด ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565) ของ สนช. กับประเด็นการปรับปรุงใน 6 ด้าน และรายละเอียดแทรก ของสานักงาน ก.พ.ร.

แผนฯ ระยะ 5 ปี กำหนดแนวทำง/ขั้นตอนดำเนินงำน เป้ำหมำย ควำมสำเร็จ ไว้เพื่อใช้เป็นแนวทำงดำเนินงำน โดย
จัดทำเป็น “” ซึ่งแผนดังกล่ำวมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง กำรดำเนินงำนที่สอดรับกับ กำรประเมินองค์กำรมหำชน ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)ในองค์ประกอบกำรประเมินที่ 5: ศักยภำพในกำรเป็น

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

แผนกำรพั ฒ นำองค์ กรนวัต กรรมและบุ ค ลำกรแบบก้ ำวกระโดด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ สนช.
มีเป้ำหมำยดำเนินงำน 5 ด้ำน และกำรดำเนินงำน ต่อไปนี้
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรให้บริกำร
กำรดำเนินงำน: 1. พัฒ นำกระบวนงำน เพื่อให้มี ระบบกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร
1.1 ระบบงำน ได้ แ ก่ Innovative Budgeting and Finance, Business
Process Development, Innovation Portfolio Management,
Digital Government, Intelligent Services, SeamlessIntegration
1.2 Innovative Organisation
2. สร้ำงอัตลักษณ์ องค์กรเพื่อให้ บุคคลทั่วไปและผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ยได้ รับรู้ถึง
ค่ำนิยมองค์กร และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์แก่บุคลำกร
เป้าหมายที่ 2 ปรับปรุงด้ำนกฎหมำย
กำรดำเนินงำน: พัฒนำด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หลักเกณฑ์ ของสำนักงำนให้รองรับ
กำรทำงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
เป้าหมายที่ 3 พัฒนำบุคลำกรและกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร
กำรดำเนินงำน: พัฒ นำบุ คลำกรด้วยกำรเสริมสร้ำงและพัฒ นำศักยภำพของบุคลำกรคุณ ภำพ
ชีวิตกำรทำงำนที่ดี และเสริมสร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
กำรดำเนินงำน: 1. จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลำ 5 ปี
2. ด ำเนิ น โครงกำร กิจกรรม เพื่ อส่ งเสริมควำมตระหนั กด้ำนจริยธรรม และ
กำรต่อต้ำนทุจริต
3. รวมทั้งยกระดับควำมโปร่งใสและคุณธรรมขององค์กร
เป้าหมายที่ 5 ประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณ
กำรดำเนินงำน: ควบคุมค่ำใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนบุคลำกร ระยะ 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
เงินอุดหนุน

เป้าหมาย การดาเนินงาน

แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของ สนช.

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ
1.1 ด้านกระบวนงาน
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจแก่
ผู้รับบริกำร

N = Novelty
I = Integrity
A = Authenticity

2561
2562
2563
2564
2565
1. Innovative Budgeting 2. Business Process 3. Innovation Portfolio Intelligent Services
Seamless
and Finance
Development
Management
Integration
4. Digital Platform
4.1 ระบบสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication)
กำรพัฒนำและปรับปรุงช่องทำงและวิธีกำรสื่อสำรกับผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องภำยนอกให้เกิดประสิทธิภำพ
# ระบบสำรสนเทศนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในโครงกำร Innovation Districts
# กำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ innovationTH.com ซึ่งเป็นช่องทำงหลักของ Innovation Thailand Campaign
# กำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ www.nia.or.th ซึ่งเป็นช่องทำงหลักกำรสื่อสำรของสำนักงำน
4.2 ระบบบริการลูกค้า (Customer Service)
กำรพัฒนำและบูรณำกำรระบบงำนบริกำรลูกค้ำ เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงบริกำรและใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรให้บริกำร
# กำรพัฒนำระบบ Membership System ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อเป็นช่องทำงในกำรใช้บริกำรแบบศูนย์รวม
# กำรพัฒนำระบบ Portfolio System ระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อประสิทธิภำพกำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล
# กำรบูรณำกำรข้อมูลลูกค้ำเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำร
# กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลในกำรบริกำรลูกค้ำ
4.3 ระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management)
# กำรยกระดับกระบวนกำรกำรดิจิทัล (Digitalization) ในกำรดำเนินงำน
# กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ NIA Intranet เพื่อกำรบริหำรจัดกำรดิจิทัล
# กำรบูรณำกำรข้อมูลลูกค้ำและระบบบริหำรจัดกำรดิจิทลั เพื่อกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำร

เป้าหมาย การดาเนินงาน

แผนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ สนช.
5. Innovative Organisation
สร้ำงองค์ควำมรู้
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
มิติกำรประเมิน
พื้นฐำนในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม
ควำมสำมำรถทำง
เพื่อมุ่งสู่องค์กร
นวัตกรรม

2563
2564
จัดกิจกรรมพัฒนำตำมค่ำนิยมองค์กรและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์

2565

สร้ำงกำรรับรู้อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ ของ สนช. ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้รับบริกำร

2561
2562
2563
2564
2565
ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เสริมศักยภำพในกำรแข่งขัน และเพิม่ ประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรที่ดีอย่ำงน้อย ปีละ 2 เรื่อง
2561

2562

2563
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี
เสริมสร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร

2564

2565

A = Authenticity

3.1 พัฒนาบุคลากร (Human Capital
Development)

2562

ระดับผลกำรประเมิน
ศักยภำพควำมเป็น
องค์กรนวัตกรรม
ในระดับ ที่ 3-4
Aligned – Integrated

I = Integrity

2. ด้านกฎหมาย
2.1 พัฒนาด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หลักเกณฑ์
3. พัฒนาบุคลากรและการนาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร

2561
-กำหนดค่ำนิยมองค์กร
และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
- คู่มือกำรพัฒนำอัตลักษณ์
องค์กรแบบมีส่วนร่วม
-กำหนดแนวทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ และสร้ำง
กำรรับรู้ถึงค่ำนิยมองค์กร
และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
แก่บุคลำกร

ระดับผลกำรประเมิน
ศักยภำพควำมเป็น
องค์กรนวัตกรรม
ในระดับ ที่ 2-3
Define- Aligned

N = Novelty

1.2 อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)

ระดับผลกำรประเมิน
ศักยภำพควำมเป็นองค์กร
นวัตกรรม
ในระดับที่ 1-2
Initial - Define

เป้าหมาย การดาเนินงาน

แผนฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ สนช.
2561

2562
2563
2564
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลำ 5 ปี
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
กิจกรรมทีร่ องรับนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดีของ สนช.

2565

5. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
5.1 ควบคุมค่ำใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนบุคลำกร
ระยะ 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน

2561

2562
2563
2564
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ระยะ 5 ปี ไม่เกินร้อยละ 30 ในแต่ละปี
รำยงำนทำงกำรเงินทุกไตรมำส

2565

N = Novelty

4. ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

I = Integrity
A = Authenticity

1. แผนดาเนินงาน Innovative Budgeting and Finance
เป้าประสงค์เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
เป้าหมาย ปี 2561 ระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรเงิน1 ระบบ
แผนดาเนินงานปี 2561
ประเด็น
ระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรเงิน

ต.ค. 60
พ.ย. 60
ศึกษำข้อมูล

ธ.ค. 60

ม.ค. 61
ก.พ. 61
วิเครำะห์ข้อมูล

มี.ค. 61

เม.ย. 61
พัฒนำระบบ

พ.ค. 61

มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
ทดสอบระบบสำรสนเทศ

ก.ย. 61
ประเมินผล

N = Novelty

2. แผนดาเนินงานBusiness Process Development
เป้าประสงค์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงำน ให้ดีขึ้น
เป้าหมาย ปี 2562 กิจกรรมดำเนินงำนเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรทำงำนให้ตอบสนองความพึงพอใจผู้รับบริการ จานวน1 งาน
ประเด็น
กิจกรรมจัดระเบียบของงำนWorkflow
ฝ่ำยบริหำรองค์กร

ต.ค. 61
เลือกกลุ่ม
งำนเพื่อ
ดำเนินงำน
นำร่อง

พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ศึกษำกระบวนงำนของ
แต่ละกลุ่มงำนที่เลือกมำ
ดำเนินกำร

ม.ค. 62
ก.พ. 62
มี.ค. 62
สร้ำงแบบจำลองกำรเชื่อมโยงงำน

เม.ย. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62
ดำเนินงำนและตรวจสอบกระบวนกำร

ก.ค. 62
วิเครำะห์
ผล

ส.ค. 62
ก.ย. 62
สำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร และสรุปผลกำร
สำรวจ

I = Integrity

แผนดาเนินงานปี 2562

A = Authenticity

3. แผนดาเนินงาน Innovation Portfolio Management
เป้าประสงค์1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานโครงการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในกำรบริหำรงำนโครงกำร ประเมินและติดตำมผล
เป้าหมาย ปี 2563 ระบบ Portfolio Management
แผนดาเนินงานปี 2563

นำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ
ติดตำมโครงกำร

ต.ค. 62
พ.ย. 62
รวบรวมข้อมูลโครงกำร
ย้อนหลัง
จัดจ้ำง

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

พัฒนำระบบ และเริ่มนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรโครงกำ

มิ.ย. 63

ก.ค. 63
ส.ค. 63
วิเครำะห์ข้อมูล
ทดลองใช้งำนระบบ

ก.ย. 63
ทดลองใช้
งำนระบบ
ประเมินผล

I = Integrity
A = Authenticity

4. แผนดาเนินงาน Digital Government
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนอื่นๆ เจ้ำหน้ำที่ สนช.
เป้าประสงค์ พัฒนำองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Digital Governmentเพื่อ
1. อำนวยควำมสะดวกและเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
2. ยกระดับควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
4. บูรณำกำรด้ำนสำรสนเทศเพื่อยกระดับกำรปฏิบัติงำน

ก.พ. 63
มี.ค. 63
จัดทำฐำนข้อมูล

N = Novelty

ประเด็น
จัดทำข้อมูล

เป้าหมาย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)
2561

2562

2563

2564

2565

แพลทบริหารองค์กรนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Platform)
1. ระบบสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication)
2. ระบบบริการลูกค้า (Customer Service)
3. ระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management)

N = Novelty
I = Integrity
A = Authenticity

ประเด็น
ระบบสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication)
# ระบบสำรสนเทศนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในโครงกำร Innovation Districts

แผนดาเนินงานปี 2561-2565
2561 2562

2563

2564

2565

พัฒนำระบบสำรสนเทศนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในโครงกำร Innovation Districts เพื่อ
เป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเกิด
ประสิทธิภำพ และสำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนได้

# บูรณำกำรข้อมูลลูกค้ำ (Horizontal Integration)

กำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรบริกำร

# โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลในกำรบริกำรลูกค้ำ

NIA – Cloud กำรรวมศูนย์ระบบเครื่องแม่ข่ำยที่ให้บริกำรผู้ใช้งำนภำยนอกที่กระจัด
กระจำย เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเกิดประสิทธิภำพ

ระบบบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management)
# ยกระดับกระบวนกำรกำรดิจิทัล (Digitalization) ในกำรดำเนินงำน

กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรปฏิบัติงำน

# ระบบ NIA Intranet เพื่อกำรบริหำรจัดกำรดิจิทัล

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยในเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

# บูรณำกำรข้อมูลลูกค้ำและระบบบริหำรจัดกำรดิจิทัล

กำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรตัดสินใจและบริหำรจัดกำร

A = Authenticity

# ระบบ Portfolio System

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำเพื่อเป็นช่องทำงในกำรใช้บริกำรแบบศูนย์รวม และช่วย
ให้สำมำรถติดตำมข้อมูลกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ

I = Integrity

พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ช่องทำงหลักของ Innovation Thailand Campaign
พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ช่องทำงหลักกำรในกำรสื่อสำรของสำนักงำน

N = Novelty

# เว็บไซต์ innovationTH.com
# เว็บไซต์ www.nia.or.th
ระบบบริการลูกค้า (Customer Service)
# ระบบ Membership System

5. แผนดาเนินงาน InnovativeOrganisation
เป้าประสงค์ พัฒนำให้สำนักงำนเป็นองค์กรนวัตกรรม
เป้าหมาย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)
2561
2562
สร้ำงองค์ควำมรูม้ ิติกำรประเมิน
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมเพื่อมุง่ สู่
องค์กร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้พื้นฐำนในกำร
ประเมินควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

2563

2564

2565

ระดับผลกำรประเมินศักยภำพควำม
เป็นองค์กรนวัตกรรม ในระดับที่ 1-2
Initial - Define

ระดับผลกำรประเมินศักยภำพควำม
เป็นองค์กรนวัตกรรม ในระดับ ที่ 2-3
Define- Aligned

ระดับผลกำรประเมินศักยภำพควำม
เป็นองค์กรนวัตกรรม ในระดับ ที่ 3-4
Aligned – Integrated

N = Novelty
I = Integrity
A = Authenticity

แผนดาเนินงาน Innovative Organisationปี 2561
ประเด็น
กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

ก.พ. 61

มี.ค. 61

เม.ย. 61

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ก.ย. 61

แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงองค์กร
ในด้ำน Strategy – Structure –
Support – Climate - Culture
กำรอบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Strategy
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 1/2561

อบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Climate
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 2/2561

สรุปผลกำร
ประเมินและ
กำรพัฒนำ
องค์กร

I = Integrity

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม
ทั้งภำยในและภำคนอก Networking
& Monitoring

ม.ค. 61

N = Novelty

กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ Expert
Analysis

ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม ครั้งที่ 1
2. ถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักใน
มิติของควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

A = Authenticity

แผนดาเนินงาน Innovative Organisationปี 2562
ประเด็น
กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit
กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ Expert
Analysis

ก.พ. 62

มี.ค. 62

เม.ย. 62

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62

ก.ย. 62

ทรำบถึงแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
องค์กร ในด้ำน Strategy – Structure –
Support – Climate - Culture
อบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Structure
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 1/2562

อบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Culture
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 2/2562

สรุปผลกำร
ประเมินและ
กำรพัฒนำ
องค์กร

I = Integrity

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม
ทั้งภำยในและภำคนอก Networking
& Monitoring

ม.ค. 62

N = Novelty

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

ต.ค. 61
พ.ย. 61
ธ.ค. 61
ถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักใน
มิติของควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

A = Authenticity

แผนดาเนินงาน Innovative Organisationปี 2563
ประเด็น
กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

มิ.ย. 63

ก.ค. 63

ส.ค. 63

ก.ย. 63

แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงองค์กร
ในด้ำน Strategy – Structure –
Support – Climate - Culture
กำรอบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Support
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 1/2563

อบรม
พัฒนำ
บุคลำกรใน
เรื่อง
Strategy
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 2/2563

สรุปผลกำร
ประเมินและ
กำรพัฒนำ
องค์กร

I = Integrity

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม
ทั้งภำยในและภำคนอก Networking
& Monitoring

ม.ค. 63

N = Novelty

กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ Expert
Analysis

ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม ครั้งที่ 2
2. ถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักใน
มิติของควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

A = Authenticity

แผนดาเนินงาน Innovative Organisationปี 2564
ประเด็น
กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit
กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ Expert
Analysis

ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย. 64

พ.ค. 64

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

ทรำบถึงแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
องค์กร ในด้ำน Strategy – Structure –
Support – Climate - Culture
อบรม
อบรม
กำรอบรม
อบรม
อบรม
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
บุคลำกรใน บุคลำกรใน บุคลำกรใน บุคลำกรใน บุคลำกร
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ในเรื่อง
Strategy Structure Support Climate Culture
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 1/2564
ครัง้ ที่ 2/2564

สรุปผลกำร
ประเมินและ
กำรพัฒนำ
องค์กร

I = Integrity

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม
ทั้งภำยในและภำคนอก Networking
& Monitoring

ม.ค. 64

N = Novelty

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

ต.ค. 63
พ.ย. 63
ธ.ค. 63
ถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักใน
มิติของควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

A = Authenticity

แผนดาเนินงาน Innovative Organisationปี 2565
ประเด็น
กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit

กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ Expert
Analysis

ก.พ. 65

มี.ค. 65

เม.ย. 65

พ.ค. 65

มิ.ย. 65

ก.ค. 65

ส.ค. 65

ก.ย. 65

ทรำบถึงแนวทำงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงองค์กร ในด้ำน Strategy –
Structure – Support – Climate Culture
อบรม
อบรม
กำรอบรม
อบรม
อบรม
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
บุคลำกร บุคลำกรใน บุคลำกรใน บุคลำกรใน บุคลำกร
ในเรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ในเรื่อง
Strategy Structure Support Climate Culture
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ติดตำมผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถองค์กร
ควำมสำมำรถองค์กร
ครั้งที่ 1/2565
ครัง้ ที่ 2/2565

สรุปผลกำร
ประเมินและ
กำรพัฒนำ
องค์กร

I = Integrity

กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม
ทั้งภำยในและภำคนอก Networking
& Monitoring

ม.ค. 65

N = Novelty

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

ต.ค. 64
พ.ย. 64
ธ.ค. 64
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม ครั้งที่ 3
2. ถ่ำยทอดควำมรู้สร้ำงควำมตระหนักใน
มิติของควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

A = Authenticity

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เป้ำประสงค์ 1. บุ ค ลำกรมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรท ำงำนเพิ่ ม ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิภ ำพที่ จ ะ
ผลักดันกับภำรกิจ และนโยบำยของสำนักงำนให้ลุล่วง
2. มีอัตรำกำลังที่สอดคล้องกับโครงสร้ำง
3. บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพตำมกรอบที่กำหนด
4. บุคลำกรมีแผนพัฒนำตนเอง
5. ปรับระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
6. เตรียมบุคลำกรที่มีควำมพร้อมเข้ำสู่ตำแหน่งระดับบริหำร
2. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
เป้ำประสงค์

1. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรทำงำน มีควำมทุ่มเทในกำรทำงำน และมีควำมผูกพันองค์กร
2. ปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรได้เกิดกำรพัฒนำ
3. ปรับ ปรุงระบบกำรบริหำรค่ำตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพ ประสิทธิผล และสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
4. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อกำรบริหำรงำนบุคคล
5. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกร และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง
6. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถสนับสนุนกระบวนกำรบริหำรบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
เป้ำประสงค์ 1. สร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้ำง Innovator's DNA
2. ส่งเสริมและสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
3. นำค่ำนิยมร่วมมำใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร
4. สร้ำง Employee Branding

เป้าหมาย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)
ประเด็น
เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

2561

ปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
ปรับปรุงระบบกำรบริหำร
ค่ำตอบแทน

-

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อกำรบริหำรงำนบุคคล

-

A = Authenticity

บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี

250,000
1 ลบ.
250,000
50,000
500,000
500,000

I = Integrity

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นฐำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร: ถอดบทเรียน และองค์ควำมรู้จำก
ผู้มีควำมเชี่ยวชำญ และผู้เกษียณอำยุที่มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

งบประมาณ
250,000
-

N = Novelty

แผนดาเนินงาน ปี 2561-2565
2562
2563
2564
2565
ทบทวนแผนอัตรำกำลัง
ปรับระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เช่น นำค่ำนิยมร่วมมำใช้ในกำรสรรหำบุคลำกร กำรสรรหำบุคลำกรจำกนิสิต
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรที่สำนักงำนจัดขึ้น
กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ส่งเสริมกำรนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศมำช่วยพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของบุคลำกร
แสวงหำทุนเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ให้กับบุคลำกร
กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
กำหนดให้ฝ่ำยงำนทำแผนพัฒนำตนเองของบุคลำกรในฝ่ำย
จัดทำหลักสูตรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะหลัก
จัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรตำมระดับตำแหน่ง
สร้ำงระบบเตรียมควำมพร้อม
บุคลำกรสู่ตำแหน่งบริหำร
(Succession Plan) หรือพัฒนำ
ผู้บริหำรรุ่นใหม่เพื่อรับช่วงงำนด้ำน
บริหำร หรือก้ำวสู่ตำแหน่งบริหำร

ประเด็น

2561

2565

งบประมาณ
-

-

ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกร และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง

750,000

เชิดชูเกียรติบุคลำกร
สร้ำงเสริมและดูแลสุขภำพของบุคลำกร
สร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้ำง Innovator'sDNA
ส่งเสริมและสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำนเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
สำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันองค์กร
สร้ำงให้มีกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน:
หนึ่งหน่วยงำน หนึ่งนวัตกรรม
สร้ำง Employee Branding

2 ลบ.
250,000
400,000

3. บุคลำกรและองค์กรเป็นที่ยอมรับ
4. ทำให้ประชำคมเข้ำใจค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม

A = Authenticity

1. สำนักงำนมีค่ำนิยมทีท่ ุกคนยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. เพิ่มคุณค่ำให้กับบุคลำกรและองค์กร

1 ลบ.

I = Integrity

ปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนบุคลำกรให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้

7. แผนดาเนินงาน Corporate Identity
เป้าประสงค์

2564

N = Novelty

เสริมสร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยมร่วมและวัฒนธรรม
องค์กร

2562
พัฒนำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถ
สนับสนุนกระบวนกำรบริหำรบุคคล
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนดาเนินงาน ปี 2561-2565
2563

เป้าหมาย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)
2561

2563

2564

2565

บุคลำกรในองค์กรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏิบัติ

กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผูร้ ับบริกำร
รับรู้อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50

กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผูร้ ับบริกำรรับรู้
อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 52

กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผูร้ ับบริกำรรับรู้
อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 54

กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผูร้ ับบริกำรรับรู้
อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 56

2564

2565

I = Integrity

8. แผนดาเนินงาน Governance and Transparency
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้กำรทำงำนของบุคลำกรและองค์กรเป็นที่น่ำเชื่อถือ
2. เจ้ำหน้ำที่มีควำมตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน

2562

2563

เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของ สนช. มีคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
สนช. ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 82

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
สนช. ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 83

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
สนช. ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 84

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
สนช. ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ในกำรดำเนินงำนของ
สนช. ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 86

A = Authenticity

3. สร้ำงค่ำนิยมด้ำนจริยธรรมและกำรต่อต้ำนทุจริต
เป้าหมาย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565)
2561

N = Novelty

สนช. กำหนดค่ำนิยมองค์กรและ
อัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
จัดทำคู่มือกำรพัฒนำอัตลักษณ์องค์กร
แบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 คู่มือ
บุคลำกรในองค์กร ทรำบแนวทำงกำร
ปฏิบัติ และเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสร้ำงอัต
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
60

2562

แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2561
แผนดาเนินงาน Innovative Budgeting and Finance
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ระบบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

งบประมาณ

1

2

3

4

5

ศึกษำ
ข้อมูล

-

พัฒนำและ
ทดสอบ
ระบบ

-

ระบบ
สำรสนเทศ
ทำงด้ำน
กำรเงิน
1 ระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

- งำนกำรเงิน
- งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

แผนดาเนินงาน Digital Government
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
1

1. กำหนดควำมต้องกำร
2. จัดทำข้อมูลและสำรสนเทศ
3. กำหนดรำยละเอียด และ
ดำเนินกำรจัดจ้ำง
4. ทดสอบระบบ

ระดับควำมสำเร็จ

โครงกำร

3

4

5

สำรวจและ
จัดหำ/ กำรกำหนด ทดสอบ ดำเนินกำร
กำหนด
จัดทำ
รำยละเอียด และทดลอง พัฒนำแล้ว
requirement ข้อมูลและ
และ
ใช้งำน
เสร็จตำม
สำรสนเทศ ดำเนินกำร
กรอบเวลำ
ที่จำเป็น
จัดซื้อจัด
จ้ำงตำม
กรอบเวลำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ลบ.

- งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

A = Authenticity

กำรพัฒนำบริกำรสำรสนเทศ
โครงกำร Innovation Districts

2

งบประมาณ

I = Integrity

ระบบสำรสนเทศ
ทำงด้ำนกำรเงิน1
ระบบ

ค่าเป้าหมาย

N = Novelty

- ศึกษำข้อมูลระบบทำงกำรเงินที่มีอยู่
- นำข้อมูลที่ได้มำทำกำรวิเครำะห์
ร่วมกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ดำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรเงิน
- ทดสอบระบบ
- ประเมินผลสรุปปัญหำและ
อุปสรรคของกำรใช้ระบบและ
แนวทำงกำรแก้ไข

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
1

งำน

กำรพัฒนำ NIA - Private Cloud

1. สำรวจควำมต้องกำรเพื่อวำงแผน
เชิงเทคนิค
2. ติดตำมและปรับปรุงให้ข้อมูล
ตรงตำมควำมต้องกำร
3. ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมกรอบ
เวลำ
4. จัดหำให้แล้วเสร็จปี 62

ระดับควำมสำเร็จ

ระบบ

จัดหำฮำร์ดแวร์ฯ และบริกำรด้ำน
เครือข่ำย

1. วำงแผนควำมต้องกำรด้ำน
ฮำร์ดแวร์และบริกำรเครือข่ำย
2. สำรวจควำมต้องกำร
3. กำหนดคุณสมบัติและรำยละเอียด
สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมกรอบเวลำ
4. จัดหำให้แล้วเสร็จปี 62

ระดับควำมสำเร็จ

โครงกำร

กำหนด
แผนงำน กำรกำหน
requirement และกรอบ รำยละเอียด
และ
ดำเนินกำร กำรจัดซื้อ
ออกแบบ
จัดจ้ำง
รูปแบบ
กำรใช้งำน
ระบบ
สำรวจ
ทำกำร กำรกำหนด
ควำม
ติดตำม
คุณสมบัติ
ต้องกำร
และ
และ
เพื่อ
ปรับปรุง รำยละเอีย
วำงแผนเชิง
ควำม
ดสำหรับ
เทคนิค ต้องกำรเชิง กำรจัดซื้อ
สำหรับกำร เทคนิคให้
จัดจ้ำง
จัดหำ
เหมำะสม
มีกำร
สำรวจ
กำรกำหนด
วำงแผน
ควำม
คุณสมบัติ
ควำม
ต้องกำร
และ
ต้องกำร
เพื่อปรับ รำยละเอียด
ด้ำน
แผนกำร สำหรับกำร
ฮำร์ดแวร์
จัดหำให้
จัดซื้อจัด
และบริกำร เหมำะสม
จ้ำง
เครือข่ำย

5

รับผิดชอบ

ดำเนินกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงตำม
กรอบเวลำ

ดำเนินกำร
พัฒนำแล้ว
เสร็จตำม
กรอบเวลำ

2 ลบ.

ดำเนินกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงตำม
กรอบเวลำ

จัดหำตำม
ควำม
ต้องกำร
สำหรับปี
62 แล้ว
เสร็จ

2 ลบ.

ดำเนินกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงตำม
กรอบเวลำ

จัดหำตำม
ควำม
ต้องกำร
สำหรับปี
62 แล้ว
เสร็จ

2 ลบ.

A = Authenticity

ระดับควำมสำเร็จ

4

I = Integrity

1. กำหนดควำมต้องกำร
2. จัดทำข้อมูลและสำรสนเทศ
3. กำหนดรำยละเอียด และ
ดำเนินกำรจัดจ้ำง
4. ทดสอบระบบ

3

หน่วยงาน

N = Novelty

กำรพัฒนำระบบ Innovator
Profile (ระยะที่ 1)

2

งบประมาณ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
1

ปรับปรุงห้อง Server

ระดับควำมสำเร็จ

งำน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

มีกำรวำง
แผนกำร
ปรับปรุง

3

4

ทำกำร กำรกำหนด ดำเนินกำร
ติดตำม
คุณสมบัติ จัดซื้อจัด
และ
และ
จ้ำงตำม
ปรับปรุง รำยละเอียด กรอบเวลำ
ควำม
สำหรับกำร
ต้องกำรเชิง จัดซื้อจัด
เทคนิคให้
จ้ำง
เหมำะสม

5
ดำเนิน
ปรับปรุง
ห้อง
Server
ตำมกรอบ
เวลำ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 ลบ.

แผนดาเนินงาน Innovative Organisation
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รำยงำนผลกำร
ประเมิน
1 รำยงำน

รำยงำน

-

-

-

-

1

100,000.-

ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ
Expert Analysis

ผู้เชี่ยวชำญรำยงำนผลกำรประเมิน
และ นำเสนอผลลัพธ์จำกกำรประเมิน

รำยงำน
ข้อเสนอแนะจำก
ผู้เชี่ยวชำญ
1 รำยงำน
จัดอบรมจำนวน
2 ครั้ง

รำยงำน

-

-

-

-

1

200,000.-

ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

2

400.000.-

ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

รำยงำนผลกำร
ประเมิน

รำยงำน

1

100,000.-

ฝ่ำยพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

จัดทำแผนกำรอบรมและพัฒนำ
ควำมสำมำรถให้กับพนักงำนในด้ำน
Strategy – Structure – Support –
Climate - Culture
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วม - กำรติตำมและประเมินผลหลังกำร
พัฒนำองค์กร
ทั้งภำยในและภำคนอก
- กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
Networking & Monitoring
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ครั้ง

1

A = Authenticity

ตรวจประเมินและสัมภำษณ์ผู้บริหำร
และพนักงำนในองค์กร

I = Integrity

กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรม Innovation Audit

กำรอบรมและพัฒนำควำมสำมำรถ
องค์กร Coaching and training

N = Novelty

1. วำงแผนกำรปรับปรุง
2. ติดตำมและปรับปรุงให้ข้อมูล
ตรงตำมควำมต้องกำร
3. กำหนดคุณสมบัติและรำยละเอียด
สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมกรอบเวลำ
4. จัดหำให้แล้วเสร็จปี 62

2

งบประมาณ

แผนดาเนินงาน Human Capital Development
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
1

2

3

ทบทวน
กำรมีอยู่
ของ
อัตรำกำลัง
ปัจจุบัน

สรุปอัตรำที่
ต้องสรรหำ

โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่

ประชุมเตรียมกำรและหำหัวข้อที่
เหมำะสมในกำรปฐมนิแทศ

ระดับควำมสำเร็จ

งำน

ประชุม
เตรียมกำร

ครั้งที่ 1

ประชุม
เตรียมกำร

อบรม / สัมมนำ / ศึกษำดูงำน
เพื่อพัฒนำทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน

ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม /
สัมมนำ / ศึกษำดูงำน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสำนักงำน

ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกรทั้งหมด
ได้รับกำรอบรม /
สัมมนำ / ศึกษำดู
งำน เพื่อพัฒนำ
ทักษะ และ
สมรรถนะที่
จำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน

ร้อยละ

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

รับผิดชอบ

ดำเนินกำร
สรรหำ

50,000

งำนบุคคลและ
พัฒนำองค์กร

ครั้งที่ 2

สรุปผลที่ได้
จำกกำรทำ
โครงกำร
ต่อผู้บริหำร

50,000

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

200,000

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- งำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
และกำรจัดกำร
คุณภำพ
- งำนเครือข่ำย
นวัตกรรม
- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร

A = Authenticity

งำน

5

I = Integrity

ทบทวนกำรมีอยู่ของอัตรำกำลัง
ระดับควำมสำเร็จ
ปัจจุบัน และอัตรำที่ต้องสรรหำในแต่
ละปี ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ

4

หน่วยงาน

N = Novelty

แผนงำนทบทวนแผนอัตรำกำลัง

งบประมาณ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

รับผิดชอบ

งำน

ศึกษำ
หำข้อมูล
แหล่งให้ทุน

-

-

-

สรุปข้อมูล
เสนอ
ผู้บริหำร

10,000

โครงกำรจัดทำหลักสูตรกำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะหลัก

1. หำหัวข้อฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรกำรพัฒนำ
สมรรถนะหลักในแต่ละด้ำน
2. หำกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อทดลองเรียน
หลักสูตร
3. เสนอหลักสูตรต่อผู้บริหำร
4. ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงและประเมินผลหลักสูตร
1. รวบรวมหัวข้ออบรมของ
ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นในแต่ละ
ส่วนงำนที่แจ้งควำมต้องกำรให้มี
กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในส่วนงำน
2. จัดกลุ่มหัวข้อเรื่อง กลุ่มงำน และ
ระดับตำแหน่ง
3. หำกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อทดลองเรียน
หลักสูตร
4. เสนอหลักสูตรต่อผู้บริหำร
5. ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่ม
ตัวอย่ำงและประเมินผลหลักสูตร

ระดับควำมสำเร็จ

โครงกำร

หำหัวข้อ
ฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง

-

เสนอ
หลักสูตร
ต่อผู้บริหำร

-

ทดลองใช้
หลักสูตร
กับกลุ่ม
ตัวอย่ำง
และ
ประเมิน
หลักสูตร

-

ระดับควำมสำเร็จ

โครงกำร

รวบรวม
หัวข้อ
อบรม

จัดหัวข้อ
เรื่อง

จัดกลุ่ม
กลุ่มงำน
และระดับ
ตำแหน่ง
ตำมหัวข้อ
เรื่องที่จะ
อบรม

เสนอ
หลักสูตร
ต่อผู้บริหำร

ทดลองใช้
หลักสูตร
กับกลุ่ม
ตัวอย่ำง
และ
ประเมิน
หลักสูตร

-

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- งำนบริหำร
ควำมต่อเนื่อง
และกำรจัดกำร
คุณภำพ
- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร

A = Authenticity

ระดับควำมสำเร็จ

I = Integrity

ศึกษำ หำข้อมูลแหล่งให้ทุน เช่น
สำนักงำน ก.พ. องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ

N = Novelty

โครงกำรแสวงหำทุนเพื่อสนับสนุน
กำรศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ให้กับ
บุคลำกร

โครงกำรจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรตำมระดับตำแหน่ง

หน่วยงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงกำรทบทวน กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศ ที่เอื้อต่อกำร
บริหำรงำนบุคคล

โครงกำรสร้ำง ปลูกฝังค่ำนิยม
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้ำง
Innovator's DNA

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

2

3

4

5

รับผิดชอบ

จำนวน

-

-

1 เรื่อง

-

2 เรื่อง

-

กิจกรรม

เตรียมกำร
จัดกิจกรรม

1 กิจกรรม

2 กิจกรรม

3 กิจกรรม

4 กิจกรรม

150,000

ทุกส่วนงำน

โครงกำร

-

-

-

-

1

-

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร

โครงกำร

-

-

-

-

1

400,000

โครงกำร

-

-

-

1

2

50,000

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- งำนกฎหมำย

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- ฝ่ำยโครงสร้ำง
พื้นฐำน
นวัตกรรม

A = Authenticity

โครงกำรสร้ำงเสริมและดูแล
สุขภำพของบุคลำกร

ทบทวน
1. ประชุมคณะทำงำนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรองค์ เพื่อหำรือเลือกกฎ
กฎระเบียบ
ระเบียบข้อบังคับ ประกำศ ที่จะ
ข้อบังคับ
นำมำทบทวน
ประกำศจำนวน 2
2. หำข้อมูลเปรียบเทียบกับองค์กำร
เรื่อง
มหำชนภำยใต้ วท. และองค์กำร
มหำชนอื่น
3. สรุปรำยงำนประชุมคณะทำงำน
ยุทธศำสตร์ฯ และผู้บริหำรทรำบ
มีกิจกรรม เช่น ส่งเสริมกำรออก
มีกิจกรรมส่งเสริม
กำลังกำยเพื่อสุขภำพ หรือประชุม
ควำมสัมพันธ์
พบปะระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกร
จำนวน 4
และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกัน หรือ
กิจกรรม
แข่งขันกีฬำระหว่ำงบุคลำกร หรือ
หน่วยงำนอื่น
รวมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
โครงกำรเชิดชู
เทคโนโลยี หรือหน่วยงำนอื่น เพื่อ
เกียรติบุคลำกร
เสนอชื่อบุคลำกรเพื่อรับกำร
จำนวน 1
เชิดชูเกียรติ
โครงกำร
จัดหำสถำนพยำบำลเพื่อให้บุคลำกร
โครงกำรตรวจ
เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี
สุขภำพประจำปี
1 โครงกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้บุคลำกรภำยใน โครงกำรพัฒนำ
ตำมค่ำนิยม
ร่วมกันกำหนดกิจกรรมเพื่อสื่อสำร
องค์กรและ
ค่ำนิยมองค์กรและอัตลักษณ์
อั
ตลักษณ์ที่
ที่พึงประสงค์
พึงประสงค์
จำนวน 2
โครงกำร

หน่วยนับ

I = Integrity

โครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกร

ตัวชี้วัด

N = Novelty

กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกร
และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกัน

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันองค์กร

1. จัดทำแบบสำรวจ
2. ส่งแบบสำรวจ
3. ประเมินผล
4. แจ้งรำยงำนผล
5. นำผลที่ได้ไปวิเครำะห์และ
หำแนวทำงเพิ่มควำมพึงพอใจและ
ควำมผูกพันให้มีระดับสูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 70 ของ
บุคลำกรที่ผ่ำน
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม
มีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดี
ไม่ยอมรับกำร
ทุจริต
ร้อยละ 60 ของ
บุคลำกรทั้งหมดมี
ควำมพึงพอใจ
และควำมผูกพัน
องค์กร

ร้อยละ

ร้อยละ50

ร้อยละ55

ร้อยละ 60

ร้อยละ65

ร้อยละ 70

-

ร้อยละ

ร้อยละ 40

-

ร้อยละ 50

-

ร้อยละ 60

-

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

- งำนบุคคล
และพัฒนำ
องค์กร
- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน
งำนบุคคลและ
พัฒนำองค์กร

แผนดาเนินงาน Corporate Identity
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

จัดทำคู่มือกำรพัฒนำอัตลักษณ์
องค์กรแบบมีส่วนร่วม

คู่มือจำนวน
2 คู่มือ

คู่มือ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

2

3

4

5

รับผิดชอบ

-

-

-

1

2

ฝ่ำยโครงสร้ำง
พื้นฐำน
นวัตกรรม

A = Authenticity

โครงกำรศึกษำและจัดทำคู่มือกำร
พัฒนำอัตลักษณ์องค์กรแบบ
มีส่วนร่วม

แนวทางการดาเนินงาน

I = Integrity

กำรจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต โดยมุง่ เน้นกำรปลูกจิตสำนึก
ภำยในบุคคล ปรับฐำนควำมคิดให้
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต

หน่วยนับ

N = Novelty

กิจกรรมส่งเสริมและสร้ำงบุคลำกร
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้ำน
เรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์องค์กรที่
พึงประสงค์แบบมีส่วนร่วม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้บุคลำกรภำยใน
ร่วมกันกำหนดกิจกรรมเพื่อสื่อสำร
ค่ำนิยมองค์กรและอัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

โครงกำร

-

-

-

1

2

ร้อยละ

-

-

60

70

80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

N = Novelty

โครงกำรพัฒนำ
ตำมค่ำนิยม
องค์กรและ
อัตลักษณ์ที่
พึงประสงค์
จำนวน 2
โครงกำร
สำรวจกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสื่อสำร ร้อยละ 80 ของ
ค่ำนิยมองค์กรและอัตลักษณ์ที่
บุคลำกรที่เข้ำร่วม
พึงประสงค์
กิจกรรม

หน่วยนับ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กำรจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ร้อยละ 70 ของ
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำน บุคลำกรที่ผ่ำน
กำรทุจริต โดยมุง่ เน้นกำรปลูกจิตสำนึก
กำรเข้ำร่วม
ภำยในบุคคล ปรับฐำนควำมคิดให้
กิจกรรม
สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน มีทัศนคติและ
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ค่ำนิยมที่ดี ไม่
สร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต
ยอมรับกำรทุจริต

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

ร้อยละ50

ร้อยละ55

ร้อยละ 60

ร้อยละ65

ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

65,000.-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

A = Authenticity

กำรปรับฐำนคิดกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทน
ต่อกำรทุจริตของบุคลำกร สนช.

แนวทางการดาเนินงาน

I = Integrity

แผนดาเนินงาน Governance and Transparency

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

1

2

3

4

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ของบุคลำกรที่เข้ำ
ใหม่ของ สนช.
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

ร้อยละ60

ร้อยละ65

ร้อยละ70

ร้อยละ75

ร้อยละ 80

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

กำรจัดฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของ
อำสำสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตและจัดตั้งชมรมเครือข่ำย
อำสำสมัคร วท.

บุคลำกรจำนวน5
คนของ สนช. ที่
ส่งเข้ำร่วม
กิจกรรม

จำนวน
บุคลำกร

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

กำรมีส่วนร่วมของ หน่วยงำนใน
ร้อยละ70 ของ
สังกัด วท. โดยบูรณำกำรร่วมกับภำค บุคลำกร สนช.
สังคมในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกควำม
กับหน่วยงำน
ซื่อสัตย์/กำรเรียนรู้ตำมปรัชญำของ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
เศรษฐกิจพอเพียง(กำรฝึกอบรม/
สัมมนำ/ศึกษำดูงำน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social)
ช่องทำงกำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร 2
ช่องทำง)

ร้อยละ
บุคลำกร
ของ สนช.
ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ50

ร้อยละ55

ร้อยละ 60

ร้อยละ65

ร้อยละ 70

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

ช่อง
ทำงกำร
เผยแพร่

-

-

1 ช่องทำง

-

2ช่องทำง

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน

A = Authenticity

กำรต่อยอดหลักสูตรกำรเสริมสร้ำง
เกียรติภูมิข้ำรำชกำร สำนึก
ข้ำรำชกำรไทยไม่โกง ของ สำนักงำน
กพ. และกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริต

I = Integrity

กำรรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด

N = Novelty

กำรส่งบุคลำกรที่เข้ำใหม่ของ สนช.
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสร้ำง
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่
ของ วท.” ตำมหลักสูตรกำร
เสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร
สำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง ของ
สำนักงำน กพ.
กำรส่งบุคลำกรของ สนช. เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ
พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัคร
วท. ป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริต
ภำยใต้หัวข้อ
“กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอำด
ร่วมใจต้ำนทุจริต”
กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม
ต่อสังคม และส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แนวทางการดาเนินงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
1

กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลองค์กำรที่ดี และกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

ศึกษำและ
วิเครำะห์
ข้อมูล

4

5

รับผิดชอบ
-

ร้อยละ
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
ควำมสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของ
กำรดำเนินกำรจัด
โครงกำร/
กิจกรรมที่รองรับ
นโยบำยกำร
กำกับดูแล
องค์กำรที่ดีของ
สนช.
ระดับควำมสำเร็จ แผนปฏิบัติ ศึกษำและ ร่ำงแผน
นำเสนอ
ปรับปรุง
นำเสนอ
กำรป้องกัน วิเครำะห์ ป้องกันกำร ร่ำงแผนฯ แก้ไขแผนฯ
แผนฯ
กำรทุจริต
ข้อมูล
ทุจริตและ ต่อผู้จัดกำร
ต่อ
และ
ประพฤติมิ
ฝ่ำย
ผู้อำนวยกำร
ประพฤติ
ชอบ
มิชอบ
1 แผน
ร้อยละ
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
ควำมสำเร็จ
ร้อยละ 80 ของ
กำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของ สนช.

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน
- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

20,000

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

-

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

A = Authenticity

ร่ำงแผน
นำเสนอ
ปรับปรุง
นำเสนอ
ป้องกันกำร ร่ำงแผนฯ แก้ไขแผนฯ
แผนฯ
ทุจริตและ ต่อผู้จัดกำร
ต่อ
ประพฤติมิ
ฝ่ำย
ผู้อำนวยกำร
ชอบ

I = Integrity

ศึกษำ วิเครำะห์/สังเครำะห์ และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริตฯ
และนโยบำย กฎหมำยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และ กำรกำกับ/ติดตำม/ประเมินผล และ
ข้อเสนอแนะ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ
และนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง/
พัฒนำกำรดำเนินงำน

มำตรกำร/
โครงกำร/
กิจกรรม

3

หน่วยงาน

N = Novelty

กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของ สนช.

กำรกำหนดนโยบำยมำตรกำร
ระดับควำมสำเร็จ
แนวทำงแผนงำน หรือโครงกำร/
กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำล เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

2

งบประมาณ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
กำรประกำศเจตจำนงกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตของ สนช. และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์แสดงเจตจำนงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ตัวชี้วัด

ผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับควำมสำเร็จ
มีส่วนร่วมแสดงเจตจำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน และ
มีกำรกำหนดนโยบำยมำตรกำร/
แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม/
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใส
ประเมินคุณธรรม
กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำข้อเสนอแนะ/ และควำมโปร่งใส
(ITA) ในกำร
ผลกำรดำเนินงำน มำปรับปรุงและ
ด
ำเนินงำนของ
พัฒนำองค์กรให้เกิดคุณธรรมและ
สนช. ได้82
ควำมโปร่งใส
คะแนน

หน่วยนับ
มีประกำศ
เผยแพร่
ประชำ
สัมพันธ์

คะแนน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน

2

3

4

5

รับผิดชอบ

ร่ำง
ประกำศ
เจตจำนง
ในกำร
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต

-

เสนอ
เจตจำนง
ในกำร
ต่อต้ำนกำร
ทุจริตต่อ
ผู้อำนวยกำร

-

ผู้อำนวยกำร
ลงนำม
ประกำศฯ

10,000

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำย
ตรวจสอบ
ภำยใน

78 คะแนน 79 คะแนน 80 คะแนน 81 คะแนน 82 คะแนน

30,000

- ฝ่ำย
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม
- ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผนดาเนินงาน ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากร
เป้าประสงค์

ควบคุมค่ำใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนบุคลำกรไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
1

รำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร
นวัตกรรมแห่งชำติทุกไตรมำส

รำยงำนทำง
กำรเงินครบ
ทุกไตรมำส

ครั้ง

3

4

5

รำยงำน
รำยงำน
รำยงำน
รำยงำน
รำยงำน
ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่3 ไตรมำสที่4 ครบทุก
1
2
ไตรมำส

รับผิดชอบ
-

ฝ่ำยบริหำร
องค์กร

A = Authenticity

รำยงำนทำงกำรเงิน

2

I = Integrity

1

N = Novelty

กำรยกระดับพัฒนำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในกำร
ดำเนินงำนของ สนช.

แนวทางการดาเนินงาน

N = Novelty

I = Integrity

A = Authenticity

