แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2515
HII

 นโยบาย

การกาหนดความจาเป็นในการจัดทาแผนฯ

 การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Improvement)

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงาน สสน.

2

 การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency gap assessment)
 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สสน.

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก สสน.

ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง :
ตามความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนา้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2512 กาหนดให้
2 | นPมีRกEารพั
S E Nฒ
T Aนาเจ้
T I O าNหน้
N Aาที
Mเ่ Eพือ
สถาบั
่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

องค์ประกอบที่ 4 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ในตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน (บังคับ) น้าหนัก 10 คะแนน

สมรรถนะบุคลากร (Competency)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน.
ยุทธศาสตร์
องค์ประกอบที่ 4 : ตัวชีว้ ดั ที่ 4.1
ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
คณะกรรมการกากับให้องค์การ
มหาชนจัดทา/ทบทวนแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลในระยะ
ยาว และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปีพร้อมรายงาน
ผลการดาเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
คณะกรรมการพิจารณาและให้
3 | ข้อPเสนอแนะ
RESENTATION NAME

3

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุนการดาเนินงานของ สสน.
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ผลประเมินระดับ 2 (องค์กรคุณธรรม) ต่อปี
2. ผลประเมิน ITA มากกว่า 35 คะแนน ต่อปี
3. ระบบ Succession plan

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) :
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้าของประเทศ

1. มี Successor ที่พร้อมในตาแหน่งงานสาคัญ
2. ไม่มีบุคลากรที่ทาผิดวินัยร้ายแรง
3. บุคลากรมีผลประเมิน Competency gap ลดลงเฉลี่ย 10%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) :
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัย พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

มีระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล (100%)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) :
สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการทางาน
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของ สสน.

1. มี Process flowchart ที่ครบทุกภารกิจ และมีความเชื่อมโยง
กันทั้ง สสน. (100%)
2. มีองค์ความรู้บนระบบปีละ 15 รายการ

สมรรถนะของบุคลากร สสน. (Competency)
Competency
1 Core
(สมรรถนะหลักบุคลากร)






การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม (Integrity)
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
การทางานเป็นทีม (Teamwork)
การมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน (Unique Direction)
การสร้างเครือข่าย (Networking)

Competency
2 Managerial
(สมรรถนะในการบริหารจัดการ)










4

ความเป็นผู้นา (Leadership)
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
การวางกลยุทธ์ (Strategic Acumen)
การบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (Performance Management)
การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การมีวิสัยทัศน์ (Visioning)
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
การให้คาปรึกษา (Consulting)
การสอนงานและพัฒนาผู้อื่น
4 (Coaching
| P R Eand
S E NDeveloping
T A T I O N Other)
NAME

3. Functional Competency
(สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน)

3.1 การบริหารงาน

 การบริหารโครงการ/ทีมงาน (Project/Team Management)
 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (Information Gathering and
Organizing)
 การวางแผนงานและการจัดการ (Planning and Organizing)
 การบริหารจัดการรายงานและเอกสารต่างๆ (Document and
Report Management)

3.2 การพัฒนาความคิดและวิธคี ิด
 ความคิดเชิงกลยุทธ์สู่เป้าหมาย (Strategic thinking towards
goals)
 ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Fostering Creativity and
Innovation)
 ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

3.3 การบริการ

3.4 ทักษะเพือ่ เพิม่ ความสามารถของบุคลากร

 การให้ความสาคัญแก่ผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย
(Customer/Target Group Focus)
 การมุ่งเน้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือ (Concern
for Quality and Creditability)











การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
การให้คาปรึกษา (Consulting)
ความละเอียดรอบคอบ (Attention to Details)
การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
การสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (Building Trust)
การริเริ่มและดาเนินการเชิงรุก (Taking Initiative)
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Gathering and Analyzing Data)

** บุคลากร สสน. จึงควรมีการอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และทักษะ ด้านการบริหาร และการบริการตามลาดับ **

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency)

5

5

1

งานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเปิดการ
ประเมิน Competency ผ่านทางอีเมลของ
สสน.

6

เสร็จสิ้นการประเมิน

2

บุคลากร ตรวจสอบข้อมูลตนเอง และทา
การประเมินตนเอง

5

ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการประเมินร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

3

ผู้บังคับบัญชาทาการประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

4

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาหารือ
ผลการประเมินร่วมกัน

| PRESENTATION NAME

Coaching &
Feedback

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2515
 แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : นโยบาย

หมวดที่ 2 : การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลขององค์กร

หมวดที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทลั ของบุคลากร สสน.

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(Performance Improvement)
 การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency gap
assessment)

6

6

| PRESENTATION NAME

หมวดที่ 5 : การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยมหลัก สสน.

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2515
แหล่งทีม่ า

หลักสูตร
หมวดที่ 1 5 นโยบาย

ตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงาน
ของ สสน. ในองค์ประกอบที่ 4
การควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน (โดย สานักงาน ก.พ.ร.)

1. สื่อสารภารกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สสน.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2514-2511) ของ สสน.

4. การสร้างแบบจาลองฟังก์ชัน (IDEF0) และเครื่องมือ
สร้างไดอะแกรม แบบออนไลน์ (Draw.io)

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ และ
แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม
ของ สสน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2515
(โดย สานักงาน ป.ป.ช.)

7

7

2. การบริหารจัดการความรู้ภายใน สสน.
3. พัฒนาการสื่อสารภายใน สสน. ด้วยกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระดับฝ่าย

หมวดที่ 2 5 การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
5. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็น
องค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและสืบสาน
ประเพณีไทย
2. ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. การนาความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐานธรรมภิบาล

10. ข้อบังคับ และระเบียบที่บุคลากร สสน. ควรรู้
| PRESENTATION NAME
11. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจแผนปฏิบัติงานของ สสน. ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการของ สสน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2515 เพื่อนาไปสู่การวางแผนตัวชี้วัดของบุคลากรรายบุคคลและปฏิบัตเิ พื่อให้บรรลุ บุคลากร สสน. ทุกคน
เป้าหมายของ สสน.
เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ของ สสน. และวิธีการใช้งานของเว็บไซต์การ
บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่
จัดการความรู้ (KM)
เพื่อพัฒนาการสื่อสารในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เกิดการเชื่อมโยงของงานระหว่างงาน/ฝ่าย และมีส่วน
บุคลากร สสน. ทุกคน
สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบจาลองฟังก์ชัน (IDEF0) และเครื่องมือสร้าง
ไดอะแกรม แบบออนไลน์ (Draw.io) พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปสร้างแบบจาลองฟังก์ชัน (IDEF0) บุคลากร สสน. ที่เกี่ยวข้อง
แบบออนไลน์ ได้
เพื่อเน้นย้าให้บุคลากรมีเจตนารมณ์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสานึก
ภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร สสน. โดยปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์/การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบทีบ่ ุคลากรควรรู้ และนาไปปรับใช้มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในองค์กร และนาไปปรับใช้มิให้
เกิดเหตุการการทุจริตในการปฎิบัติงาน

บุคลากร สสน. ทุกคน
บุคลากร สสน. ทุกคน
บุคลากร สสน. ทุกคน
บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่
บุคลากร สสน. ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่

บุคลากร สสน. ทุกคน

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2515
แหล่งทีม่ า

หลักสูตร
วัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องเอกสารและ
12. ความละเอียดรอบคอบ
กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร สสน.

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
13. การรายงานผลงาน และสรุปรายงาน
เพื่อพัฒนาทักษะในการรายงานผลงานและการสรุปรายงานของผู้ปฏิบตั ิงานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากร สสน. ในการสนทนาหรือนาเสนองานกับบุคคลภายใน บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
14. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภายนอกที่เป็นชาวต่างชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2514
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจในการนาเสนองาน และเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการนาเสนอ บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ และผูป้ ฏิบตั งิ าน
15. การนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานให้แก่บุคคลภายในและภายนอก
สสน.
เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญในการทางาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดาเนินงาน บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
(จุดที่ตอ้ งปรับปรุง)
11. การจัดลาดับความสาคัญของงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้ตรงตามเวลา และเป้าหมายที่กาหนด
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
12. การบริหารงาน/ทีมงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการบริหารงานและทีมงาน ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จร่วมกันของทีม
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
13. การวางแผน/การทางานอย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การทางานอย่างเป็นระบบ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับผู้บังคับบัญชา โดยการสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงาน บุคลากร สสน. ตาแหน่งหัวหน้า
19. Coaching and Mentoring Techniques for Supervisor
งาน และนักวิจัย
และการติดตามงาน
เพื่อพัฒนาแนวคิดงานของบุคลากรให้มุ่งผลประสบความสาเร็จ รวมทั้งรู้สึกตื่นตัวในการเรียนรู้ที่จะ
บุคลากรที่มีผลประเมิน
20. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
Competency gap
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
ผลการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรที่มีผลประเมิน
บุคลากร (Competency Gap
21. ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และแจกแจงข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อยๆ ได้อย่างเป็นระบบ
Competency gap
Assessment)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การพูดและการถามที่ดีกับบุคคลอื่นทีม่ ีบคุ ลิก
บุคลากรที่มีผลประเมิน
ที่แตกต่างกันและปรับการสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้งให้เกิดทักษะการฟังทีด่ ีก่อนจะเริ่มสื่อสารกับคู่สนทนา
8 | P R E S E N T A T22.
I O การสื
N N ่อAสารอย่
M E างมีประสิทธิภาพ
Competency gap
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
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หลักสูตร
หมวดที่ 4 5 การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากร สสน.
มิติที่ 1 5 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy)
23. Digital Literacy

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลสาหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจาวันได้
บุคลากร สสน. ทุกคน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนตระหนักถึง
24. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากร สสน. ทุกคน
ภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทางานตามหลักปฏิบัตงิ านที่ดีได้ในเบื้องต้น
25. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางานภาครัฐ
เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ สาหรับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลสาหรับเพิ่ม
บุคลากร สสน. ทุกคน
(Essential Digital Tools for Workplace)
ประสิทธิภาพในการทางาน
21. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และหาแนวทางป้องกันแก้ ไขได้
บุคลากร สสน. ทุกคน
(Cybersecurity Awareness)
มิติที่ 2 5 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance)
22. ธรรมาภิบาลข้อมูลสาหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ
เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถนาธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้
บุคลากร สสน. ทุกคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
(Data Governance Mindset for the Executive)
ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ระยะ 3 ปี 23. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสน. และนาไปสู่การประยุกต์ใน
บุคลากร สสน. ทุกคน
(พ.ศ. 2514-2511) ของ สสน.
ภาครัฐ (PDPA for Government Officer)
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนด
24. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบตั ิการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
บุคลากร สสน. ทุกคน
(Open Government Data Guideline)
การทางานได้
30. มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
บุคลากร สสน. ทุกคน
(Data Governance Framework Standard)
31. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจทิ ลั บุคลากร สสน. ทุกคน
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)
32. การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
บุคลากร สสน. ทุกคน
(Data Governance Framework Awareness)
9 | P R E S E N T A T33.
I O Introduction
N N A M E to Data Governance Framework and เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของการนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาข้อมูลเปิด
บุคลากร สสน. ทุกคน
Open Data
ภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2514-2511) ของ สสน.
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หลักสูตร
หมวดที่ 5 5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก สสน.

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

34. กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม (CSR)

เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างทัศนคติในการแบ่งปันให้กบั
บุคลากร สสน. ที่สนใจ
บุคลากร

35. กิจกรรมเสริมสร้าง HII Core Values
หัวข้อ HII : Driving forward to the goal

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักองค์กร (HII's Core Value) เสริมสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ สร้างความสามัคคีระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งเพื่อผลักดันงานให้บรรลุ
บุคลากร สสน. ทุกคน
เป้าหมายร่วมกัน

31. กิจกรรม Run for Health

เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักองค์กรในหัวข้อการทางานเป็นทีม และเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยลด
บุคลากร สสน. ที่สนใจ
การเจ็บป่วยของบุคลากร สสน.

32. กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ "จากนภา ผ่านภูผา
สู่มหานที"

เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
บุคลากร สสน. ทุกคน
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทราบถึงประวัติความเป็นมาของ สสน.
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หลักสูตร

วิทยากร

รูปแบบ
การพัฒนา

ประมาณการ
จานวน จานวน
งบประมาณ
(รุ่น) (วัน)
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย

หมวดที่ 1 5 นโยบาย
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
2. การบริหารจัดการความรู้ภายใน สสน.
วิทยากรภายใน สสน.
Classroom
3. พัฒนาการสื่อสารภายใน สสน. ด้วยกิจกรรมการ
Virtual classroom /
วิทยากรภายใน สสน.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระดับฝ่าย
Classroom
4. การสร้างแบบจาลองฟังก์ชัน (IDEF0) และเครื่องมือ
Virtual classroom /
วิทยากรภายใน สสน.
สร้างไดอะแกรม แบบออนไลน์ (Draw.io)
Classroom
หมวดที่ 2 5 การส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร
5. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็น
Virtual classroom /
วิทยากรภายใน สสน.
องค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Classroom
1. กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและสืบสาน
วิทยากรภายนอก
กิจกรรม
ประเพณีไทย
Virtual classroom /
2. ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
วิทยากรภายใน สสน.
Classroom
3. การนาความรู้สู่การปฏิบัติจริงตามแนวปรัชญา
Virtual classroom /
วิทยากรภายใน สสน.
เศรษฐกิจพอเพียง
Classroom
4. ดูงานเกี่ยวกับการสกัดกั้นการทุจริตบนฐาน
วิทยากรภายนอก
ดูงาน
ธรรมาภิบาล
Virtual classroom /
10. ข้อบังคับและระเบียบที่บคุ ลากร สสน. ควรรู้
วิทยากรภายใน สสน.
Classroom
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Virtual classroom /
11. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิทยากรภายนอก
Classroom
1. สื่อสารภารกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของ สสน. วิทยากรภายใน สสน.
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1

0.5

25,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

1

1

1

1

1

0.5

1

0.5

50,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

3,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

3,000 บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่

1

0.5

3,000 บุคลากร สสน. ที่เกี่ยวข้อง

1

0.5

3,000 บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่

1

0.5

3,000 บุคลากร สสน. ที่เริ่มงานใหม่
30,000 บุคลากร สสน. ทุกคน
5,000 บุคลากร สสน. ที่เกี่ยวข้อง
-

บุคลากร สสน. ทุกคน

10,000 บุคลากร สสน. ทุกคน
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หมวดที่ 3 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
12. ความละเอียดรอบคอบ

วิทยากรภายใน สสน.

13. การรายงานผลงาน และสรุปรายงาน

วิทยากรภายใน สสน.

14. การสื่อสารภาษาอังกฤษ

วิทยากรภายนอก

15. การนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรภายใน สสน.

11. การจัดลาดับความสาคัญของงาน

วิทยากรภายใน สสน.

12. การบริหารงาน/ทีมงาน

วิทยากรภายใน สสน.

13. การวางแผน/การทางานอย่างเป็นระบบ

วิทยากรภายใน สสน.

19. Coaching and Mentoring Techniques for
Supervisor

วิทยากรภายนอก

20. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

วิทยากรภายนอก

21. ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

วิทยากรภายนอก
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1222. การสื
| P่อRสารอย่
E S Eางมี
N Tประสิ
A TทIธิOภาพ
N NAME
วิทยากรภายนอก
(Effective Communication)

Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

0.5

3,000

1

1

100,000

1

0.5

5,000

1

0.5

5,000

1

0.5

5,000

บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากรผู้ต้องพัฒนาศักยภาพ
ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
บุคลากร สสน. ตาแหน่งหัวหน้า
งาน และนักวิจัย
บุคลากรที่มีผลประเมิน
Competency gap
บุคลากรที่มีผลประเมิน
Competency gap
บุคลากรที่มีผลประเมิน
Competency gap
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หมวดที่ 4 5 การพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากร สสน.
มิติที่ 1 5 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น
(Digital Literacy)
23. Digital Literacy

วิทยากรภายนอก

24. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
วิทยากรภายนอก
ประสิทธิภาพ
25. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางานภาครัฐ
วิทยากรภายนอก
(Essential Digital Tools for Workplace)
21. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทาง
วิทยากรภายนอก
ไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness)
มิติที่ 2 5 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital
Governance, Standard and Compliance)
22. ธรรมาภิบาลข้อมูลสาหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ
วิทยากรภายนอก
(Data Governance Mindset for the Executive)
23. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government วิทยากรภายนอก
Officer)
24. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
วิทยากรภายนอก
(Open Government Data Guideline)
13 | P R E SบEาลข้
N TอมูAลTภาครั
I O Nฐ N A M E
30. มาตรฐานกรอบธรรมาภิ
วิทยากรภายนอก
(Data Governance Framework Standard)

13

Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

5,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

1

0.5

5,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

Virtual classroom /
Classroom
Virtual classroom /
Classroom
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31. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government วิทยากรภายนอก
Act.)

Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

32. การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
วิทยากรภายนอก
(Data Governance Framework Awareness)

Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

33. Introduction to Data Governance Framework
วิทยากรภายนอก
and Open Data

Virtual classroom /
Classroom

1

0.5

2,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

กิจกรรม

2

0.5

10,000 บุคลากร สสน. ที่สนใจ

วิทยากรภายนอก

กิจกรรม

1

2

633,500 บุคลากร สสน. ทุกคน

-

กิจกรรม

5

30

50,000 บุคลากร สสน. ที่สนใจ

กิจกรรม

6

1

3,000 บุคลากร สสน. ทุกคน

หมวดที่ 5 5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก สสน.
34. กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม
วิทยากรภายนอก
(CSR)
35. กิจกรรมเสริมสร้าง HII Core Values
หัวข้อ HII : Driving forward to the goal
31. กิจกรรม Run for health

32. กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ "จากนภา ผ่านภูผา
วิทยากรภายใน สสน.
สู่มหานที"

1,000,000

14

14

| PRESENTATION NAME
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