ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้ งตาม พ.ร.บ.เฉพาะ
(องค์ประกอบที่ 4 ตัวชีว้ ัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพั ฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน)

และกาหนดการประชุมคณะกรรมการกากับ สพธอ.
No.
1

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2565

ผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมภายในองค์กร

วันที่

6 ต.ค. 64

10 พ.ย. 64

8 ธ.ค. 64

12 ม.ค. 65

9 ก.พ. 65

9 มี.ค. 65

7 เม.ย. 65

11 พ.ค. 65

8 มิ.ย. 65

6 ก.ค. 65

10 ส.ค. 65

7 ก.ย. 65

ชื่อวาระประจา

นาเสนอ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ตามตัวชี้วัด กพร*

คกก.กากั บ

10/2564

11/2564

12/2564

1/2565

2/2565

3/2565

4/2565

5/2565

6/2565

7/2565

8/2565

9/2565

10/2565

(ผ่านอนุ

/

5 ต.ค. 65

การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดาเนิ นงานขององค์การ

สายยุทธศาสตร์

มหาชนเพื่ อกาหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานของ

• ฝ่ายนโยบายและ

องค์การมหาชน และพิ จารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระ

แผน

แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของ สพธอ. ปี
พ.ศ. 2566 - 2570 และ

/
1 ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์ก่อน) แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ

แรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ

5 ปี

พ.ศ. 2566

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งให้ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ

1.2 คณะกรรมการกากับให้การจัดทาแผนมีคุณภาพโดยให้มี

สายยุทธศาสตร์

Workshop บอร์ดใน

Workshop

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ

• ฝ่ายนโยบายและ

การทาแผนองค์ กรฯ

ร่วมกับ บอร์ด

วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนต่ าง ๆ

แผน

(สายยุ ทธศาสตร์)

1.3 คณะกรรมการกากับให้ เกิ ดการมี ส่วนร่วมในการจัดทา

สายยุทธศาสตร์

Workshop

Workshop

Workshop

สื่อสารให้

แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้ มีการสื่อสารทา

• ฝ่ายนโยบายและ

ผู้บริหาร/พนั กงาน

ร่วมกับ

ร่วมกับ

พนักงาน

ความเข้ าใจแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติงาน ทั่วทั้ง

แผน

ในการทาแผนองค์ กร

พนักงาน#1

พนักงาน#2

อย่ างน้ อยต้ องระบุเป้าหมาย ผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ชัดเจน
และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

องค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

ฯ /สื่อสารแผนฯ

ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่ อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

(สายยุ ทธศาสตร์)

ขององค์การมหาชน
1.4 คณะกรรมการกากับให้มีการติ ดตามและมี ระบบรายงาน

สายยุทธศาสตร์

ผลการดาเนิ นงานของคณะอนุ

เปรียบเที ยบผลสาเร็จของงานกั บเป้าหมายของแผนเป็น

• ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ :

ระยะ อย่างเหมาะสม

แผน

- รายงานการดาเนิ นงานตาม

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 4

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ภารกิ จหลั ก (รายไตรมาส) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

2

การบริหารทางการเงิน
2.1 คณะกรรมการกากับให้ บริหารการเงิ นอย่างมี

สายบริหารองค์กร

ผลการดาเนิ นงาน

ประสิทธิภาพ มี การวิเคราะห์ ข้อมู ลทางการเงิ นเพื่ อนามาใช้

• ฝ่ายบริหารกลาง

ของคณะอนุ

ในการบริหาร เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบ

ยุทธศาสตร์

กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน สนับสนุนให้มีการ

- (เสนอ) แผนการ

ลดค่าใช้จ่ายและ/หรือหารายได้เพื่ อลดการพึ่ งพา

หารายได้ ของ สพธอ.

งบประมาณแผ่นดิน

2.2 คณะกรรมการพิ จารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้ าน

/ระยะสั้น & ระยะยาว

สายบริหารองค์กร

ผลการดาเนิ นงานของ

การเงิ น โดยรายงานระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เป็นไปตาม • ฝ่ายบริหารกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบ :

เป้าหมาย และข้ อเสนอแนะเพื่ อแก้ ไข รวมทั้งกากับให้มีการ

- รายงานการดาเนิ นงานด้ าน

ติ ดตามการดาเนิ นงานตามข้ อเสนอแนะ

การเงิ น (รายไตรมาส)

ผลการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ :
- รายงานการใช้ จ่ ายเงิ น
งบประมาณ ปี 2565 (รายเดื อน)

3

การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 คณะกรรมการกากับให้ ฝ่ายบริหารจั ดทา/ทบทวน

สายบริหารองค์กร

ภายใน/อนุ HR

ระเบียบ ข้ อบังคั บ ประกาศ หรือข้ อกาหนดเกี่ยวกั บการ

• ฝ่ายHR

- ประกาศการ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และมีการ

สายนโยบายฯ

ประเมิ นผล

ประกาศให้ทราบทัว
่ ทัง
้ องค์กร รวมทัง
้ กาหนดให้มีการ

• ศูนย์พัฒนา

- ประกาศ สพธอ.

พิ จารณาทบทวนเพื่ อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

กฎหมาย

อื่นๆ ภายใต้
ข้ อบังคั บ HR ปี 64

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

รายไตรมาส

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 4

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ปี2565

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

(ผ่านอนุ

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

ตรวจสอบก่อน)

No.

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2565
3.2 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนจั ดทา/ทบทวน

ผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมภายในองค์กร

สายบริหารองค์กร

วันที่

6 ต.ค. 64

10 พ.ย. 64

8 ธ.ค. 64

12 ม.ค. 65

9 ก.พ. 65

9 มี.ค. 65

7 เม.ย. 65

11 พ.ค. 65

8 มิ.ย. 65

6 ก.ค. 65

10 ส.ค. 65

7 ก.ย. 65

ชื่อวาระประจา

นาเสนอ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ตามตัวชี้วัด กพร*

คกก.กากั บ

10/2564

11/2564

12/2564

1/2565

2/2565

3/2565

4/2565

5/2565

6/2565

7/2565

8/2565

9/2565

10/2565

/

(แผน) เข้า BoD

แผนต้นปี

(ผ่านอนุฯ HR

ผลการดาเนิ นงาน

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจั ดทาแผนปฏิบัติ • ฝ่ายHR

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล :

การด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปีพร้อมรายงาน

(ร่าง)แผนปฏิบัติการบริหาร

ผลการดาเนิ นงานด้ านการบริหารงานบุคคลให้

5 ต.ค. 65

ก่อน)

ทรัพยากรบุคคลปี 2565

คณะกรรมการพิ จารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนิ นงาน
คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

รายไตรมาส

รายงานผลการดาเนิ นงานด้ านการ

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

/

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ปี2565

บริหารงานบุคคล (รายไตรมาส)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.3 คณะกรรมการกากับและพิ จารณาการกาหนดหลั กเกณฑ์ สายบริหารองค์กร
การประเมิ นผลผู้บริหารองค์ การมหาชนอย่ างเป็นระบบและ

ผลการดาเนิ นงาน

• ฝ่ายHR

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

ชัดเจน และกาหนดเป้าหมาย น้า หนั ก ตั วชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม

/

ผลประเมิน

(ผลประเมิน ปี

(ผลประเมิน) ปี

1 ครั้ง/ปี

รอบ 9 เดือน

64) เข้าอนุฯ

64 เข้า BoD

ผลการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเป้าหมาย

HR

ของผู้บริหาร สพธอ. ปีงบประมาณ

ระดับองค์กร

พ.ศ. 2564

ผลการดาเนิ นงาน

เกณฑ์

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

ประเมิน

(ร่าง) เกณฑ์การประเมิ นผลการ

ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานผู้บริหาร สพธอ.

สพธอ. ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

64) เข้า อนุฯ
HR

ผลการดาเนิ นงาน

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

รอบ 12 เดือน

รอบ 12 เดือน

ผลการประเมิ นผลการปฏิบัติงาน

ครึ่งปี/ปลายปี)

ผอ.สพธอ.

ผอ.สพธอ.

(รอบครึ่งปี)

(รอบปลายปี)

พ.ศ. 2565

3.4 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมี ระบบ

สายบริหารองค์กร

ผลการดาเนิ นงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้ าหน้ าที่และผู้บริหาร และมีการ

• ฝ่ายHR

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

นาผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และ

การขึ้นเงิ นเดื อนและการจ่ าย

การต่อสัญญาจ้างงาน

ค่ าตอบแทนพิ เศษประจาปี 2565

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

1 ครั้ง/ปี

/

(ปี 64) เข้า

(ลับ)

BoD (ผ่านอนุฯ
HR ก่อน)

การควบคุมภายใน
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สายยุทธศาสตร์

กิ จกรรมแผนความ

1) คณะกรรมการกากับให้ ฝ่ายบริหารมี ระบบการควบคุ ม

• ฝ่ายความเสี่ยง

เสี่ยงภายใน และการ

ภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลั งกาหนด และมี ระบบ

เสนอคกก.ตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง โดยให้การจั ดทาแผนและรายงานมี

ผลประเมิน

1 ครั้ง/ปี (รอบ

ของผู้บริหาร สพธอ. ปีงบประมาณ

4

(ผ่านอนุHRก่อน)

ผลประเมิน

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

/ ผู้บริหาร

ครอบคลุ มตามภารกิ จหลั กขององค์การมหาชนและมี
ประเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มีกระบวนการ
ติ ดตามประเมิ นผล การควบคุ มภายในและการบริหารความ
เสี่ยง

2) คณะกรรมการมีการพิ จารณาแผนและรายงานผลการ

สายยุทธศาสตร์

ผลการดาเนิ นการคณะกรรมการ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และกากับให้ มี

• ฝ่ายความเสี่ยง

ตรวจสอบ :

แผนต้นปี /

ตรวจสอบก่อน)

แผน/ไตรมาสที่

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 3

กระบวนการสื่อสารทาความเข้ าใจ การดาเนินงานเรื่องการ

- แผนการบริหารจั ดการความ

รายไตรมาส

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร

เสี่ยงองค์ กร ประจาปี 2565
- รายงานผลการดาเนิ นงานด้ าน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุ ม
ภายใน (รายไตรมาส) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4
ปี 2564

ปี2565

ปี2565

ปี2565

No.

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2565

ผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมภายในองค์กร

4.2 การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบ

มีฝ่ายตรวจสอบ

1) คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมี หน่ วยงานที่

ภายใน

ภายใน และมี แผน

รับผิดชอบด้ านการตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายใน

กิ จกรรมภายใน

ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้

ภายใต้ การกากั บของ

ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน โดยมี

วันที่

6 ต.ค. 64

10 พ.ย. 64

8 ธ.ค. 64

12 ม.ค. 65

9 ก.พ. 65

9 มี.ค. 65

7 เม.ย. 65

11 พ.ค. 65

8 มิ.ย. 65

6 ก.ค. 65

10 ส.ค. 65

7 ก.ย. 65

ชื่อวาระประจา

นาเสนอ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ตามตัวชี้วัด กพร*

คกก.กากั บ

10/2564

11/2564

12/2564

1/2565

2/2565

3/2565

4/2565

5/2565

6/2565

7/2565

8/2565

9/2565

10/2565

5 ต.ค. 65

คกก.ตรวจสอบ

โครงสร้างรองรับและมีการมอบหมายงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการมีการพิ จารณาแผนและรายงานผลการ

ฝ่ายตรวจสอบ

ผลการดาเนิ นการคณะกรรมการ

/

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

ตรวจสอบภายใน รวมทั้งกากับให้มีการจั ดทาแผนและ

ภายใน

ตรวจสอบ :

แผนต้นปี /

ไตรมาสที่ 4

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบก่อน)

ไตรมาสที่ 4

รายงานฯ มี ความครอบคลุ มตามหั วข้ อที่กาหนด ตลอดจน

-รายงานผลการดาเนิ นงานด้ าน

รายไตรมาส

ปี2564

กากับให้มีกระบวนการติ ดตามและรายงานผลการ

การตรวจสอบภายใน (รายไตรมาส)

ดาเนิ นการแก้ ไข ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จาก

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการตรวจสอบภายใน

5

การบริหารทั่วไป
5.1 การบริหารจั ดการความรู้

สายบริหารองค์กร

Update trend

/

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

Update trend

1) คณะกรรมการกากับให้ มีการจั ดการความรู้ ให้ กับ

• ฝ่ายเลขา BoD

- ด้ านกฎหมาย

รายเดือน

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

เข้า BoD

กรรมการ เช่น การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี

- ด้ านเกี่ยวกั บ Foresight (future

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับองค์การมหาชน

lab)

อย่างครบถ้วน มีการติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย

- ด้ านเกี่ยวกั บ Digital ID

ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่ องทางการจั ด

(ภาคเอกชน/สถาบันการเงิ น)

ประชุ ม หรือผ่านช่ องทางการสื่อสารต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม

- ด้ านเทคโนโลยี/Trend

เพื่ อให้สามารถกากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) คณะกรรมการกากับให้ มีกระบวนการจั ดการความรู้ ของ

ประเด็ นอื่นๆ ที่บอร์ดมอบหมาย

แนวทางการจัดการ

ผลการดาเนิ นงาน

องค์กร ที่เหมาะสม โดยมี การรวบรวม จั ดเก็ บ ความรู้ที่

ฝ่ายKM

ความรู้ขององค์กร

คณะอนุ กรรมการบริหารบุคคล:

สาคัญต่อการดาเนินงานเพื่ อบรรลุเป้าหมายตาม

(Knowledge

รายผลการดาเนิ นงานด้ านการ

ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และมี การสื่อสาร

Management)

จั ดการองค์ ความรู้ (KM) ของ

ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใน

ของ สพธอ.

สพธอ. รอบ 6 เดื อน

/

(ผ่านอนุHRก่อน)

(ผ่านอนุHRก่อน)

(Knowledge
Management)#1

และภายนอกองค์ กรด้วยวิธห
ี รือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

5.2 การเปิดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร

สายบริหารองค์กร

Annual report

Annual

Annual

คณะกรรมการกากับให้ มีการเปิดเผยข้ อมู ลข่ าวสารและ

• ฝ่ายสื่อสาร

ภาพแสดงถึงช่อง

report ปี 64

report ปี 64

แสดงความโปร่งใสในการดาเนิ นกิ จการในรายงานประจาปี

องค์กรสายพั ฒนา

ทางการสื่อสารการ

(File ข้อมูล)

(แจกรูปเล่ม)

และส่งเสริมฯ

จัดการความรู้ต่าง ๆ

ครม. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่ อง แนวทางการ

• ศูนย์ระบบ

และการเปิดเผยข้อมูล

ควบคุมดู แลกิ จการของคณะกรรมการองค์ การมหาชน

โครงสร้างพื้ นฐาน

ข่าวสารผ่านเว็บไซต์

เป็นอย่างน้อย

ด้านสารสนเทศฯ

5.3 การนาเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาใช้ ในการปฏิบัติงาน

สายพั ฒนาและ

• แผนปฏิบัติการ

ผลการดาเนิ นงานของ

(ผ่านอนุ

/

คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการจั ดทา

ส่งเสริมฯ

ดิจิทัลระยะ 3-5 ปี

คณะอนุ กรรมการยุ ทธศาสตร์ :

แผนปฏิบัติการดิ จิ ทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการ

• ศูนย์ระบบ

• แผนปฏิบัติการ

- สถาปัตยกรรมองค์ กร และ

ดิ จิ ทัลประจาปี เสนอคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาและกากั บ

โครงสร้างพื้ นฐาน

ดิจิทัลประจาปี

แผนปฏิบัติการดิ จิ ทัล สพธอ. (พ.ศ.

ให้ มีการติดตามการดาเนิ นงานตามแผน และมี การ

ด้านสารสนเทศฯ

• รายงานผล

รายงานผล และมีรายงานผลให้คณะกรรมการพิ จารณาให้

• ศูนย์พัฒนาและ

ข้อเสนอแนะ

ส่งเสริมนวัตกรรม

และในเว็บไซต์ โดยมีหัวข้ อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติ

/
แผนต้นปี / ผล
ปลายปี

ยุทธศาสตร์ก่อน) แผนปฏิบัติการ

(ผ่านอนุ

/

ยุทธศาสตร์ก่อน) ผลการปฏิบัติฯ

ดิจิทัลฯ

2566 - 25XX)

(CIO)

6

การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน
6.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การมหาชนมีการดาเนินงาน

• สายพั ฒนาและ

การสารวจความพึ งพอใจของ

ที่คานึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการสารวจความพึ งพอใจ

ส่งเสริมฯ (CIO)

ผู้รับบริการโดยผู้ประเมิ นภายนอก

ของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินภายนอกและมี ผลความพึ ง

• สายยุทธศาสตร์

- ผลการสารวจความพึ งพอใจการ

พอใจของกลุ่มเป้าหมายต่ องานบริการขององค์ การ

(ฝ่ายนโยบายและ

ให้ บริการของ สพธอ. ปี 2565

มหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป

แผน)

(เพื่ อทราบ)

/

(Knowledge
Management)#2

/
ราบงานผล

No.

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2565

ผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมภายในองค์กร

วันที่

6 ต.ค. 64

10 พ.ย. 64

8 ธ.ค. 64

12 ม.ค. 65

9 ก.พ. 65

9 มี.ค. 65

7 เม.ย. 65

11 พ.ค. 65

8 มิ.ย. 65

6 ก.ค. 65

10 ส.ค. 65

7 ก.ย. 65

ชื่อวาระประจา

นาเสนอ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ตามตัวชี้วัด กพร*

คกก.กากั บ

10/2564

11/2564

12/2564

1/2565

2/2565

3/2565

4/2565

5/2565

6/2565

7/2565

8/2565

9/2565

10/2565

/

6.2 คณะกรรมการกากับให้มีช่องทางให้ ผู้รับบริการ ผู้มี

สายบริหารองค์กร

ผลการดาเนิ นการคณะกรรมการ

ส่ วนได้ส่วนเสี ย และประชาชนทั่วไป สามารถส่ งเรื่ อง

• ฝ่ายCompliance

ตรวจสอบ :

ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยสะดวก และมี การกาหนด

- รายงานผลความคื บหน้ าการ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการจั ดการข้ อร้องเรียน และ

จั ดการข้ อร้องเรียนของ สพธอ.

(ผ่านอนุ

/

ตรวจสอบก่อน)

ราบงานผล

5 ต.ค. 65

จั ดการข้ อร้องเรียนให้เป็นไปตามวิธป
ี ฏิบัติ รวมทั้ง
คณะกรรมการมีการติ ดตามผลการจั ดการข้ อร้องเรียน
นั้น ๆ

6.3 คณะกรรมการกากับให้นาผลการสารวจความพึ งพอใจ

• สายพั ฒนาและส่ง

การสารวจความพึ ง

ของผู้รับบริการและผลการจั ดการข้ อร้องเรียนมาใช้

• สายยุทธศาสตร์

พอใจของผู้รับบริการ

ประโยชน์ โดยอย่างน้อยมี การสรุป วิเคราะห์ และจั ดทาเป็น

• สายบริหารองค์กร

โดยผู้ประเมิ นภายนอก

รายงานพร้อมข้ อเสนอเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการปฏิบัติงาน

/

- ปรับ Workflow &

และการให้ บริการ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาและให้

process ภายใน

ข้อเสนอแนะ

7

การบริหารการประชุม
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90

สายบริหารองค์กร

ผลการเข้าร่วมประชุม

ของจานวนการประชุ มมี กรรมการเข้ าร่วมประชุ มร้อยละ

• ฝ่ายเลขา BoD

เปิดเผยข้อมูล

80 ขึ้นไป

ข่าวสารผ่านเว็บไซต์

แผนการประชุ มคณะกรรมการกากั บ

/

สพธอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

แผนการประชุม

2566

7.2 คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดย

สายบริหารองค์กร

การประชุ มโดยไม่ มีฝ่ายบริหาร เข้ า

ไม่ ต้องมี ฝ่ายบริหาร(ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และ

• ฝ่ายเลขา BoD

ร่วมประชุม

ฯ ปี 66

/

/

/

แจ้งBoD

เข้าBoD

บุคลากรอื่นที่เป็นระดั บบริหาร (หั วหน้ างาน)) ร่วมด้ วย ไม่
น้ อยกว่า 1 ครั้ ง ภายใน 1 ปี เพื่ อให้มีการแสดง ความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ
7.3 คณะกรรมการมีการประเมิ นผลคุ ณภาพของการจั ดทา

สายบริหารองค์กร

การประเมินผล

เอกสารประกอบการประชุ มที่ฝ่ายเลขานุ การเสนอให้

• ฝ่ายเลขา BoD

คุณภาพของการ

คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ เพื่ อให้การประชุมมี

จัดทาเอกสาร

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประกอบการประชุมที่

/

ฝ่ายเลขานุการ

8

การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน
8.1 คณะกรรมการกากับให้องค์การดาเนินกิจการให้เป็นไป

สายยุทธศาสตร์

ตามวัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และให้มีการประเมิ นผลการ

• ฝ่ายนโยบายและ

(เคลมเหมือนข้อ 1.4)

ผลการดาเนิ นงานของคณะอนุ
ยุทธศาสตร์ :

ปฏิบัติงานประจาปี และรายงานด้ านภารกิ จหลั กอื่น ๆ (ถ้ า

แผน

- รายงานการดาเนิ นงานตาม

มี) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรค ที่ผลงานไม่เป็นไป

ภารกิ จหลั ก (รายไตรมาส) ประจาปี

ตามเป้าหมาย และข้ อเสนอแนะเพื่ อแก้ ไข รวมทั้งมีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

(ผ่านอนุ

/

รายไตรมาส

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 1

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 2

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 3

ยุทธศาสตร์ก่อน)

ไตรมาสที่ 4

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ปี2565

ติ ดตามการดาเนิ นงานตามข้ อเสนอแนะ

8.2 คณะกรรมการกากับให้ มีการรายงานผลการ

สายยุทธศาสตร์

ดาเนิ นงานขององค์การมหาชน พร้อมข้ อเสนอแนะการ

• ฝ่ายนโยบายและ

พั ฒนาการดาเนิ นงานขององค์การมหาชน แก่ รัฐมนตรีที่

แผน

ภายใน ผอ.สพธอ ถึ ง

ประธานบอร์ด

รมว.

ประธานบอร์ด

ลงนาม

ลงนาม

(ผลปี64)

(แผนปี64)

กากับดูแลองค์การมหาชน

9

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน
9.1 คณะกรรมการมี การประเมิ นตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล

สายบริหารองค์กร

การประเมิ นตนเอง

การประเมิ นตนเองของ

และแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผล

• ฝ่ายเลขา BoD

ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกากั บ สพธอ.

การดาเนินงานของคณะกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น การ

ทั้งแบบรายบุคคล

ประจาปี พ.ศ. 2565 (ตั วชี้วัด

ประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือ

และแบบทั้งคณะ

ก.พ.ร.)

การประเมิน 360 องศา

- แบบประเมิ นออนไลน์

/

/
แบบประเมิน

- แจ้ ง Timeline

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมิ นตนเอง

สายบริหารองค์กร

ผลการประเมิ นตนเองของ

ของคณะกรรมการในที่ประชุ ม รวมทั้งกาหนดแนวปฏิบัติ

• ฝ่ายเลขา BoD

คณะกรรมการกากั บ สพธอ.

เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/

/
ผลประเมิน

