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บทนา
สมรรถนะองค์การ (Organization Competency) เป็นคุณลักษณะที่สร้างให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถ
แสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอื่นๆ
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดาเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไกสร้างให้องค์การมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้านทุน
องค์การ (Organization Capital) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคิดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประเมินตนเองตามแบบสารวจบรรยากาศภายในองค์การ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และให้ส่วนราชการนาผลสารวจเป็นฐานการประเมินเพื่อค้นหาประเด็นที่ต้องจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ในข้อ
คาถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญ สูงที่สุด จานวน 5 ข้อคาถาม แบ่งเป็นรายด้านดังนี้
o ด้านทุนมนุษย์ จานวน 2 ข้อ
o ด้านทุนสารสนเทศ จานวน 1 ข้อ
o ด้านทุนองค์การ จานวน 2 ข้อ
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สานักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยถือว่าการพัฒนาสมรรถนะองค์การเป็นเป้าหมาย
หนึ่งของการบริหารจัดการองค์การและพัฒนาระบบราชการที่สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนการทางานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิด
คุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของสานักงานปลัดกระทรวงการคลังในครั้งนี้ ได้นาผลสารวจไป
ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน อันประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ :

1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์การมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 1. ยุทธศาสตร์มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ
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ผลสารวจความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ (Survey Online)
ด้านทุนมนุษย์
ผลการสารวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร HR
ปัจจัยการสารวจ
HRM

คาถาม

1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน

4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง

5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทาให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง

เฉลี่ย

เฉลี่ยรวม
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap

6.7
7.3
0.6
6.9
7.5
0.6
6.5
7.1
0.6
6.8
7.2
0.4
6.2
6.7
0.5
0.5
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ปัจจัยการสารวจ
HRD

คาถาม
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

8. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

9. การพัฒนาความรู้ ทุกษะที่ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

10. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เฉลี่ย
เฉลี่ยภาพรวม
หมายเหตุ: เลือกข้อคาถามที่ Gap สูงสุด 5 ข้อ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การ โดยเลือกจาก (HR 2 ข้อ, IT 1 ข้อ, Culture 2 ข้อ)

เฉลี่ยรวม
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap

7.0
7.5
0.5
7.1
7.3
0.2
7.1
7.4
0.3
7.3
7.6
0.3
7.3
7.5
0.2
0.5
6.9
7.3
0.4
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ด้านทุนสารสนเทศ
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ IT
ปัจจัยการสารวจ
System

คาถาม

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

12. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
(เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น)

Database

เฉลี่ย
13. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

14. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว

15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสาร องค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี
(Best/Good Practices)

Network

เฉลี่ย
16. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

เฉลี่ย
เฉลี่ยภาพรวม
หมายเหตุ: เลือกข้อคาถามที่ Gap สูงสุด 5 ข้อ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การ โดยเลือกจาก (HR 2 ข้อ, IT 1 ข้อ, Culture 2 ข้อ)

เฉลี่ยรวม
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap

8.0
8.1
0.1
7.7
7.8
0.1
0.1
7.8
7.9
0.1
7.6
7.8
0.2
7.2
7.5
0.3
0.2
8.0
8.0
0.0
0.0
7.7
7.8
0.1
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ด้านทุนองค์การ
ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวัฒนธรรมองค์การ (Culture)
ปัจจัยการสารวจ
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ Alignment
1. ทิศทางของ
17. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ
องค์การ Direction
2. ผู้นา Leadership

3. วัฒนธรรม และ
บรรยากาศในการ
ทางาน Culture &
Climate

คาถาม

เฉลี่ยรวม

ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
19. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การ ความเห็นด้วย
ให้ดีขึ้น
ความสาคัญ
Gap
20. สภาพแวดล้อมการทางานในปัจจุบันทาให้ข้าพเจ้าทางานอย่างมีความสุข
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap

7.1
7.3
0.2
7.2
7.6
0.4
6.8
7.1
0.3
7.2
7.6
0.4

21. ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

7.1
7.5
0.4
7.9
8.0
0.1
0.4

22. ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

เฉลี่ย

ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap
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ปัจจัยการสารวจ
คาถาม
ความสาเร็จขององค์การ Execution
4. ความรับผิดชอบ
23. ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย
ในหน้าที่
Accountability
5. การจูงใจ
24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม
Motivation
6. ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างาน และการ
กากับติดตาม
Coordination &
Control

25. ข้าพเจ้าสามารถขอคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทางานประสบ
ความสาเร็จ

26. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

7. การทางานเป็นทีม 27. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการทางานที่มีคุณภาพดี
Team
เฉลี่ย

เฉลี่ยรวม
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap

8.2
8.2
0.0
6.7
7.4
0.7
7.2
7.6
0.4

ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
Gap

7.2
7.5
0.3
7.1
7.5
0.4
0.3
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ปัจจัยการสารวจ
คาถาม
การสร้างสิ่งใหม่ Renewal
28. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ

ความเห็นด้วย
ความสาคัญ
Gap
8. ความรับผิดชอบ
29. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น ความเห็นด้วย
ในหน้าที่
ความสาคัญ
Accountability
Gap
30. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนาการเรียนรู้จากบุคลากรภายในผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ความเห็นด้วย
ระบบงาน ขั้นตอนทางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความสาคัญ
Gap
เฉลี่ย
Gap
ความเห็นด้วย
เฉลี่ยภาพรวม
ความสาคัญ
Gap
หมายเหตุ: เลือกข้อคาถามที่ Gap สูงสุด 5 ข้อ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การ โดยเลือกจาก (HR 2 ข้อ, IT 1 ข้อ, Culture 2 ข้อ)

เฉลี่ยรวม
7.1
7.5
0.4
7.4
7.6
0.2
7.0
7.4
0.4
0.3
7.2
7.6
0.4

จากผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่กล่าวข้างต้น ตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด ให้นาผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ของหน่วยงาน ผ่านระบบ
ออนไลน์ในข้อคาถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญ
สูงที่สุด จานวน 5 ข้อคาถาม แบ่งเป็น ด้านทุนมนุษย์ จานวน 2 ข้อ
ด้านทุนสารสนเทศ จานวน 1 ข้อ และด้านทุนองค์การ จานวน 2 ข้อ ข้อคาถามที่มีผลต่างสูงสุดในแต่ละด้านจากผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยข้อคาถามดังนี้
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ด้านทุนมนุษย์ : ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีค่า Gap สูงสุด 2 ข้อ
ปัจจัยการสารวจ
คาถาม
HRM
1. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบ
2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ
ด้านทุนสารสนเทศ : ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีค่า Gap สูงสุด 1 ข้อ
ปัจจัยการสารวจ
คาถาม
Database
15. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)
ด้านทุนองค์การ : ผลสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีค่า Gap สูงสุด 2 ข้อ
ปัจจัยการสารวจ
คาถาม
ผู้นา Leadership 18. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์
การจูงใจ
24. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง
Motivation
เหมาะสม

Gap
0.6
0.6
Gap
0.3
Gap
0.4
0.7

สานักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยได้กาหนดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับผลสารวจที่มีค่าส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสาคัญสูงสุดตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดยคานึงถึงการสื่อสารภายในองค์การให้บุคลากรรู้ว่า ส่วนราชการมี
แผนที่จะพัฒนาองค์การอย่างไร เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ด้าน

คาถามการสารวจออนไลน์

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

ด้านทุนมนุษย์ ข้อ 1 ส่วนราชการของ
(2 ข้อ)
ข้าพเจ้ามีนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่ชัดเจนและมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบ
ข้อ 2 การมอบหมายงาน
ให้แก่บุคลากรในส่วน
ราชการของข้าพเจ้ามีความ
ชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0.6 กิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์/
แผนการดาเนินงานของ สบค.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จานวนช่องทางการสื่อสารแผน
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
การดาเนินงานประจาปีของ สบค. นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

ร้อยละ
80

สานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

0.6 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ในการมอบหมายงานสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา

ระดับความสาเร็จของการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ
ในการมอบหมายงานให้แก่
บุคลากรระดับหัวหน้างานใน
สป.กค. และ สร

ร้อยละ
80

สานักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละของบุคลากร
ระดับหัวหน้างานที่มีทักษะ
ในการมอบหมายงาน
เพิ่มขึ้น
(วัดเปรียบเทียบจากคะแนน
Pre-test และ Post-test)

13
ด้าน

คาถามการสารวจออนไลน์

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ชื่อตัวชี้วัด

ด้านทุน
สารสนเทศ
(1 ข้อ)

ข้อ 15 ฐานข้อมูลของส่วน
ราชการสามารถสนับสนุน
องค์ความรู้ (KM) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ของวิธีการปฏิบัติที่ดี

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0.3 กิจกรรมเผยแพร่และ
ระดับความสาเร็จในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ คลินิก ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ
ภาษี

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ
80

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

0.4 แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก/กลุ่ม

ร้อยละ
100

สานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

(Best/Good Practices)

ด้านทุน
องค์การ
(2 ข้อ)

ข้อ 18 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์

ระดับความสาเร็จในการถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัด
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แผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงานของ สบค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. กาหนดแผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงานของ สบค. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนกลยุทธ์/แผนการ
ดาเนินงานของ สบค.

สบอ.

-

2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงาน
ของ สบค.

หนังสือแจ้งเวียนไป
ยังทุกสานัก/ศูนย์/
กลุ่มงานขึ้นตรง

สบอ.

-

3. จัดทาแผ่นประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงาน
ติดประชาสัมพันธ์บริเวณชั้น 6/ลิฟท์ในอาคารกระทรวงการคลัง

แผ่นประชาสัมพันธ์

สบอ.

-

4. ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงานผ่านช่องทาง
อื่นๆ เช่น จัดทาใบสรุปแทรกในเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตร แจ้งเพื่อทราบนโยบายในเวทีการประชุม/สัมมนา
แจ้งแผนกลยุทธ์/แผนการดาเนินงานของ สบค. ให้บุคลากร
ทราบผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

- ใบสรุปแผนฯ
ที่แทรกในเอกสาร
ฝึกอบรม
- ปาฐกถาบรรยาย
สรุปนโยบายของ
สบค.

สบอ.

-

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- การแจ้งแผนฯ
ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

สพบ.
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

5. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์/
แผนการดาเนินงานของ สบค. (เพื่อตอกย้าความทรงจา)

รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ

สบอ.

-

6. ประเมินผลการรับรู้นโยบายการดาเนินงานของบุคลากร

รายงานสรุปผลการ
ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากร

สบอ.

-

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

โครงการเสริมสร้างทักษะในการมอบหมายงานสาหรับผู้บังคับบัญชา

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เขียนรายละเอียดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม

รายละเอียดโครงการ

สพบ.

-

2. ขออนุมัติจัดทาโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม

หนังสืออนุมัติจัดทา
โครงการ

สพบ.

-

3. ขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

หนังสืออนุมัติบุคคลเข้า
ร่วมโครงการ

สพบ.

-

4. ดาเนินการจัดทาโครงการ/หลักสูตร/ฝึกอบรม

ได้ดาเนินการ

สพบ.

ภายในวงเงิน

จัดโครงการฝึกอบรม

5. ดาเนินการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม
(เปรียบเทียบจากคะแนน Pre-test และ Post-test)

6. สรุปผลการฝึกอบรม

100,000
บาท

สรุปผลการเรียนรู้ของผู้
เข้าฝึกอบรม

สพบ.

-

รายงานสรุปผล
การฝึกอบรม

สพบ.

-
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แผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ คลินิกภาษี

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

บุคลากรได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
บนเว็บไซต์ คลินิกภาษี

ศทส.

-

ประกาศประชาสัมพันธ์
ลงในหน้าเว็บไซต์ ไตร
มาสละครั้ง

ศทส.

-

แบบสอบถามความพึง
พอใจ

ศทส.

-

รายงานสรุปผลการ
สารวจความพึงพอใจ

ศทส.

-

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดทาหนังสือ เผยแพร่ แผ่นพับ แนะนาเกี่ยวกับเว็บไซต์
คลินิกภาษี ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

2. ประกาศเผยแพร่ แนะนาเว็บไซต์คลินิกภาษีผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ตของ สป.กค.

3. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึง
วิธีการเข้าเว็บไซต์คลินิกภาษี

4. สรุปผลการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์คลินิก
ภาษี
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แผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

คาสั่งสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

กพร.

-

แนวทางและกรอบ
ประเมินผล

กพร./สนย.

-

- แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

สนย.

-

กพร./สนย.

-

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายใน สป.กค. และคณะทางานถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายใน สป.กค.

2. ประกาศแนวทางและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน

3. สื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อนาไปปฏิบัติ
3.1 จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สป.กค.
และสื่อสารให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
3.2 จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสานัก/ศูนย์/
กลุ่มขึ้นตรง และสื่อสารให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน

4. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการภายใน สป.กค.
(ปลัดกระทรวงกับรองปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง กับ
ผอ.สานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน)

- แผนยุทธศาสตร์ระดับ
สานัก/ศูนย์/กลุ่มงาน
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการภายใน สป.กค.
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แผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

โครงการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

สบค.

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

กิจกรรมที่ 1 การประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง/สานักงานรัฐมนตรี ให้ส่งรายชื่อ
ข้าราชการดีเด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือก
- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น
- แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการจัดทาเกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ
- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติ

มอบเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติแก่
ข้าราชการของ
สานักงานปลัด
กระทรวงการคลังที่
ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นประจาปี
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

มอบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สบค.

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

กิจกรรมที่ 2 การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- หน่วยงานในสังกัด สป.กค. เสนอรายชื่อบุคลากรผู้
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ประชุม
พิจารณาคัดเลือก
- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี พ.ศ. 2556
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ประกาศยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้กระทาความดี

สบก.

-

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมที่ 3 การประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้กระทาความดี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
- แจ้งหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และสานักงานรัฐมนตรี ขอข้อมูลในกรณีบุคลากรของ
หน่วยงานได้กระทาความดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
- จัดหาของรางวัลสาหรับมอบให้แก่ข้าราชการ/พนักงานผู้
ประพฤติดี
- ติดประกาศเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่ข้าราชการ/
พนักงานผู้ประพฤติดี

