แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

๑

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ขั้นตอน
๑) พัฒนา
โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
เครื่องมือและ
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ
กลไกกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานกองทุน
ได้ดยี ิ่งขึ้น

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)

บุคลากรกองทุน ๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ (พ.ย.-ธ.ค.๖๓) ต.ค. ๖๓ –
ฯ สามารถ
๒. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ เชิญเข้าร่วม
มี.ค.๖๔
ปฏิบัติงานได้
โครงการ รวมทั้งการประสานงานการจัด
อย่างมี
โครงการ (พ.ย. - ธ.ค. ๖๓)
ประสิทธิภาพ
๓. จัดโครงการ (ม.ค. - ก.พ. ๖๔)
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๗ จว.ๆ ละ ๒ คน
- ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ใน
ส่วนกลาง รวม ๑๘ คน
รวม ๑๗๒ คน
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ (มี.ค.๖๔)
๕. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(เม.ย.๖๔)

800,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
โครงการ
สำนักงาน
ก.ส.ค.

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
จำนวนที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมึ
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๒) พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
บุคคล

๒.๑ โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ สามารถ
ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
ได้อย่างถูกต้อง
และมีข้อมูลในปี
๒๕๖๔ ที่เป็น
ปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

ขั้นตอน

ระยะเวลา

1. ขออนุมัติหลักการโครงการ (มี.ค. 64) ต.ค. 63 –
2. ขออนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการ เชิ ญ มิ.ย. 64
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ รวมทั้ งประสานงาน
จัดการโครงการ (เม.ย. 64)
3.จัดโครงการ (พ.ค. - มิ.ย. 64)
4.สรุปผลการดำเนินโครงการ (ก.ค. 64)
5.นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
(ส.ค. - ก.ย. 64)

งบประมาณ
(บาท)
๙00,000

ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงของ
โครงการ
สำนักงำน
ก.ส.ค.

การดำเนิน
กิจกรรม
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
งานระบบผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารอัตรากำลัง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์
โครงการ/
เป้าประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม

๒.๒ จัดทำ/
ทบทวนหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร
กองทุนฯ

เพื่อให้กองทุนฯ
มีการมอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบที่
สอดคล้องกับ
ภารกิจ
เป้าหมายที่ทา้ ทาย:
มีการวิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน
เพื่อกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม

ข้าราชการและ
พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวม
๙๕ คน

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ต.ค. 6๓ - ก.ค. ๖๔)
๒. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ภารกิจ
งาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ก.ค. ๖๔)
๓. นำข้อมูลที่ได้ตามข้อ ๑ และ ๒
มาทบทวนและวิเคราะห์ (ส.ค. ๖๔)
๔. จัดทำคำสัง่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ก.ย. ๖๔)
๕. นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม (ก.ย. ๖๔)
๖. แจ้งเวียนให้บุคลากรกองทุนฯ ทราบ
และถือปฏิบัติ (ก.ย. 64)

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

-

สำนักงาน
กสค.

แจ้งเวียนให้
บุคลากร
กองทุนฯ
ทราบ ก่อน
เดือนกันยายน
2564

๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๒.๓ โครงการเสริม
พลังให้แก่พนักงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกพนักงาน
กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม
ดีเด่น

เป้าหมาย
พนักงานกองทุนฯ
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค รวม
90 คน

ขั้นตอน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๑. ขออนุมัติหลักการโครงการ
(ธ.ค.63 - ม.ค. 63)
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กพนั ก งาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ธ.ค. 63 - ม.ค. 64)
๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ กำหนดกรอบ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (ม.ค. – มี.ค. 64)
๔. จัดส่งหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มไปยัง
สำนักงาน พมจ. เพื่อจัดส่งพนักงานกองทุนฯใน
สังกัดเข้ารับการคัดเลือก
(มี.ค. - เม.ย. 64)
๕. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและคัดเลือกพนักงาน
กองทุนฯ ดีเด่น (เม.ย. - มิย. 64)
๖. สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาคัดเลือก (มิ.ย. - กค. 64)
7. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานกองทุนฯ
ดีเด่น (ส.ค. 64)
๘. มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ พนั ก งาน
กองทุนฯ ดีเด่น (ก.ย. 64)

ธ.ค. 63 ก.ย. 64

300,000

สำนักงาน
ก.ส.ค.

พนักงานกองทุนฯ
ได้รับการคัดเลือกเป็น
พนักงานกองทุนฯ ดีเด่น
อย่างน้อย ๑ คน

