
0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md

ลําดับ โครงการที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ที่ปรึกษา หนวยงานหลัก หนวยงานรวม Criteria ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 7th Visit 8th Visit

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม

1. ทบทวนทําความเขาใจกับ

หัวขอ SEPA ที่เกี่ยวของ

2. ทบทวน ยืนยัน ตัวชี้วัด

โครงการของทั้งโครงการจและ

ตัวชี้วัดโครงการประจําป 2561

3. ทบทวนและทําความเขาใจ

รายละเอียดโครงการในภาพรวม

4. กําหนดและประเมิน 

Risk/Critical Point ของ

โครงการ

5. กําหนด Output และ 

กิจกรรมในรายละเอียด 

(Breakdown) ที่จะทําในป 

2561 พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ

1. สรุป Output / กิจกรรมใน

รายละเอียด (Breakdown) ที่

จะทําในป 2561 พรอมกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรม

3. ยืนยันความสอดคลองกับ

หัวขอ SEPA

4. กําหนดแนวทางในการ

ติดตามความคืบหนาและการ

รายงานผล

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงาน ที่สอดรับกับ

รายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่สอดรับกับรายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. DAR สรุปประเด็นในการ

ปรับปรุง และ การเรียนรู 

4. ทบทวนแผนและจัดทําแผน

ในภาพรวม เพื่อทบทวนจัดทํา 

Version ใหม เพื่อ  ตอบ

แนวทาง  PDCA  ของ แผนงาน

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่สอดรับกับรายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

และการเรียนรู 

4. จัดทํารางสรุปการดําเนินการ

 โดยใช Blueprint / SIPOC 

Model

5. รางแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

6. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. จัดทําสรุปการดําเนินการ 

โดยใช Blueprint / SIPOC 

Model

5. รางแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

6. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน 

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

5. สรุป Blueprint / SIPOC 

Model

6. สรุปแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน 

2. AAR สรุปการเรียนรู

กระบวนการ องคความรู ที่ได

จากกระบวนการและผลลัพธ 

และ Good  Practice 

3. สรุปแนวทางการดําเนินการ

และผลการดําเนินการ และ

ความเชื่อมโยงกับกระบวนการ

อื่นๆ 

4. สรุปภาพความเชื่อมโยงและ

กําหนดแนวทางการดําเนินการ

โครงการในป 2562

5. สรุปปดโครงการ

1 1  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

นําองคกร (Learning)

2561 สุรเชษฎ ฝนย. ฝทบ สผว หมวด1 1.1ก1-3, 

1.2ข1-2

26 ม.ค. 61

บาย  หองประชุม 4

15 ก.พ.61

เชา หองประชุม  6

6 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 5

2 เม.ย.61

บาย หองประชุม 3

2 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

23 พ.ค.61

เชา หองประชุม 7

6 ม.ิย.61

เชา

22 ส.ค.61

เชา หองประชุม 3

2 4  โครงการปรับปรุงแนวทางการ

ประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการที่

ดีขององคกรและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ รฟม. 

2561-2564 สุรเชษฎ สผว. ฝนย. หมวด1 1.2ก1-2 31 ม.ค.61

เชา หองประชุม 5

15 ก.พ.61

บาย หองประชุม  6

6 ม.ีค.61

บาย หองประชุม 5

5 เม.ย.61

เชา หองประชุม 5

2 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

23 พ.ค.61

บาย หองประชุม 7

6 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 5

22 ส.ค.61

บาย หองประชุม 3

3 6 โครงการสงเสริมการประพฤติปฏิบัติ

อยางมีจริยธรรม 

2561-2564 สุรเชษฎ ฝนย. หมวด1 1.2ข1-2 31 ม.ค.61

บาย หองประชุม 5

21 ก.พ.61

เชา หองประชุม 4

14 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 4

9 เม.ย.61

เชา หองประชุม 5

3 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

24 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

12 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 3

29 ส.ค.61

บาย หองประชุม 3

4 10 โครงการพัฒนากระบวนการการ

จัดการเสียงของลูกคา (ADL)

2561-2562 พัชรีพร สุรเชษฎ ฝพธ สผว ฝปก ฝรภ ฝวส 

ฝบก1 ฝบก2 ฝพพ

 ฝนย ฝทท สธด 

สธร หมวด3

3.1ก1-3, 

3.1ข1-3,

3.2ก1

31 ม.ค.61

เชา หองประชุม 4

27 ก.พ.61

เชา หองประชุม 5

27 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 3

25 เม.ย.61

เชา หองประชุม 6

9 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

25 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

21 ม.ิย.61

เชา หองประชุม 6

23 ส.ต.61

เชา หองประชุม 7

5 12 โครงการพัฒนากระบวนการการ

จัดการความสัมพันธของลูกคา

2561-2562 พัชรีพร สุรเชษฎ ฝพธ สผว ฝปก ฝรภ  ฝทท 

สธด หมวด3

3.2ข1 31 ม.ค.61

บาย หองประชุม 4

27 ก.พ.61

บาย หองประชุม 5

27 ม.ีค.61

บาย หองประชุม 3

25 เม.ย.61

บาย หองประชุม 6

9 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

25 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

21 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 6

23 ส.ค.61

บาย หองประชุม 7

6 13 โครงการสราง Best Practice ในการ

ปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการ

ขอรองเรียน 

2561 สุประภาดา สผว. หมวด3 3.2ข2 23 ม.ค.61

เชา หองประชุม 4

13 ก.พ.61

เชา หองประชุม 3

16 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 3

9 เม.ย.61

เชา หองประชุม 6

3 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

18 พ.ค.61

เชา หองประชุม 7

22 ม.ิย.61

เชา หองประชุม 3

21 ส.ค.61

เชา หองประชุม 5

7 16 โครงการยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการจัดการ

แหลงสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงการจัดการขอมูล 

สารสนเทศและความรู 

2561-2562 ปริญญ ฝทท ฝจบ ฝทบ หมวด3 4.2ก

1-2,4.2ข

1,4.2ข3

30 ม.ค.61

เชา หองประชุม 5

15 ก.พ. 61

เชา หองประชุม 8

23 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 8

27 เม.ย.61

เชา  หองประชุม 5

15 พ.ค.61

เชา

31 พ.ค.61

เชา

19 ม.ิย.61

เชา หองประชุม 6

20 ส.ค.61

บาย หองประชุม 3

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

กิจกรรมที1่ ใหคําปรึกษาแนะนํา ขอคิดเห็นและขอแนะนําในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร พรอมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับขอกําหนด SEPA ที่เกี่ยวของ ประจําป 2561 (13 โครงการ)



0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md 0.5 md

ลําดับ โครงการที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ที่ปรึกษา หนวยงานหลัก หนวยงานรวม Criteria ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 7th Visit 8th Visit

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม

1. ทบทวนทําความเขาใจกับ

หัวขอ SEPA ที่เกี่ยวของ

2. ทบทวน ยืนยัน ตัวชี้วัด

โครงการของทั้งโครงการจและ

ตัวชี้วัดโครงการประจําป 2561

3. ทบทวนและทําความเขาใจ

รายละเอียดโครงการในภาพรวม

4. กําหนดและประเมิน 

Risk/Critical Point ของ

โครงการ

5. กําหนด Output และ 

กิจกรรมในรายละเอียด 

(Breakdown) ที่จะทําในป 

2561 พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ

1. สรุป Output / กิจกรรมใน

รายละเอียด (Breakdown) ที่

จะทําในป 2561 พรอมกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรม

3. ยืนยันความสอดคลองกับ

หัวขอ SEPA

4. กําหนดแนวทางในการ

ติดตามความคืบหนาและการ

รายงานผล

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงาน ที่สอดรับกับ

รายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่สอดรับกับรายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. DAR สรุปประเด็นในการ

ปรับปรุง และ การเรียนรู 

4. ทบทวนแผนและจัดทําแผน

ในภาพรวม เพื่อทบทวนจัดทํา 

Version ใหม เพื่อ  ตอบ

แนวทาง  PDCA  ของ แผนงาน

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่สอดรับกับรายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

และการเรียนรู 

4. จัดทํารางสรุปการดําเนินการ

 โดยใช Blueprint / SIPOC 

Model

5. รางแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

6. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. จัดทําสรุปการดําเนินการ 

โดยใช Blueprint / SIPOC 

Model

5. รางแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

6. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน 

2. หารือและแนวทางการ

ดําเนินการใหสอดรับกับแตละ

กิจกรรมในกรณีที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน

3. สรุปประเด็นในการปรับปรุง

 และ การเรียนรู 

4. หารือกิจกรรม ในลําดับตอไป

5. สรุป Blueprint / SIPOC 

Model

6. สรุปแนวทางความเชื่อมโยง 

OPR-SAR ที่เกี่ยวของ

1. นําเสนอ และ รายงาน ความ

คืบหนาของโครงการ พรอมทั้ง

เอกสาร หลักฐานความกาวหนา

ของแผนงานที่ สอดรับกับ

รายงาน 

2. AAR สรุปการเรียนรู

กระบวนการ องคความรู ที่ได

จากกระบวนการและผลลัพธ 

และ Good  Practice 

3. สรุปแนวทางการดําเนินการ

และผลการดําเนินการ และ

ความเชื่อมโยงกับกระบวนการ

อื่นๆ 

4. สรุปภาพความเชื่อมโยงและ

กําหนดแนวทางการดําเนินการ

โครงการในป 2562

5. สรุปปดโครงการ

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

กิจกรรมที1่ ใหคําปรึกษาแนะนํา ขอคิดเห็นและขอแนะนําในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร พรอมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับขอกําหนด SEPA ที่เกี่ยวของ ประจําป 2561 (13 โครงการ)

8 20 โครงการประเมินระบบการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

2561-2562 สุรเชษฎ สปอ หมวด5 5.1ข1 7 ก.พ.61

เชา หองประชุม 3

21 ก.พ.61

บาย หองประชุม 4

21 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 3

19 เม.ย.61

เชา หองประชุม 6

8 พ.ค.61

บาย

30 พ.ค.61

บาย หองประชุม 5

14 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 7

5 ก.ย.61

บาย หองประชุม 3

9 22     2561 ศุภชัย ฝนย หมวด6 6.1ก1 19 ม.ค.61

เชา หองประชุม 8

9 ก.พ.61

เชา หองประชุม 3

8 ม.ีค.61

เชา หองประชุม 7

8 พ.ค.61

เชา หองประชุม 6

7 ม.ิย.61 

เชา หองประชุม 3

28 ม.ิย.61

เชา หองประชุม 3

12 ก.ค.61

เชา หองประชุม 3

9 ส.ค.61

เชา หองประชุม 6

10 23 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ

กระบวนการทํางานที่สําคัญ (AD)

2561-2562 ศุภชัย ฝกท ฝพค ฝจบ ฝกท 

ฝบก1 ฝบก2 ฝรฟ

 ฝพพ ฝพธ ฝปก 

ฝรภ หมวด6

6.2ข1-2 

6.2ก1, 6.2ข

19 ม.ค.61

บาย หองประชุม 8

9 ก.พ.61

บาย หองประชุม 3

8 ม.ีค.61

บาย หองประชุม 7

8 พ.ค.61

บาย หองประชุม 6

7 ม.ิย.61 

บาย หองประชุม 3

28 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 3

12 ก.ค.61

บาย หองประชุม 3

9 ส.ค.61

บาย หองประชุม 6

11 24 โครงการจัดเตรียมความพรอมตอภัย

พิบัติและภาวะฉุกเฉิน

2561-2562 สุรเชษฎ ฝปก ฝรภ ฝทท ฝจบ 

สปอ หมวด6

6.1ค 7 ก.พ.61

บาย หองประชุม 3

22 ก.พ.61

เชา หองประชุม 4

21 ม.ีค.61

บาย หองประชุม 3

19 เม.ย.61

บาย

15 พ.ค.61

เชา หองประชุม 5

31 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

29 ม.ิย.61

เชา  หองประชุม 3

12 ก.ย.61

เชา หองประชุม 3

12 25 โครงการบริหารหวงโซอุปทาน  (AD) 2561-2564 สุรเชษฎ ฝวส ฝบก1 ฝบก2 ฝพค

 ฝรฟ ฝจบ หมวด6

6.2ก2 8 ก.พ.61

เชา หองประชุม 7

22 ก.พ.61

บาย หองประชุม 4

28 ม.ีค.61

บาย หองประชุม 6

24 เม.ย.61

เชา หองประชุม 5

15 พ.ค.61

บาย หองประชุม 5

31 พ.ค.61

บาย หองประชุม 3

29 ม.ิย.61

บาย หองประชุม 3

12 ก.ย.61

บาย หองประชุม 3

   of ตารางofi_61 15ม 26 โครงการควบคุมและติดตามการ

ควบคุมตนทุน (คาใชจายในสํานักงาน) 

2561-2563 ปริญญ ฝจบ หมวด6 6.2ก3 30 ม.ค.61

บาย หองประชุม 5

19 ก.พ.61

เชา หองประชุม 4

14 ม.ีค.61

เชา หองประชุม8

4 เม.ย.61

เชา หองประชุม 5

22 พ.ค.61

เชา หองประชุม 6

11 พ.ค.61

เชา หองประชุม 3

15 ม.ิย.61

เชา หองประชุม 6

20 ส.ค.61

เชา หองประชุม 3

* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ จะมีการแจงสถานที่อบรมใหทราบในภายหลัง



1.0 md 1.0 md 1.0 md 1.0 md 1.0 md

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ ที่ปรึกษา หนวยงานหลัก หนวยงานรวม 1st Visit 2nd Visit 3rd Visit 4th Visit 5th Visit

1 วิเคราะหและสรุปประเด็น OFI จากการ

รายงานผลการประเมิน SEPA ประจําป 

2560

เม.ย.-พ.ค. 2561 สุรเชษฎ ฝนย./

คณะทํางาน SEPA

ผูรับผิดชอบหลักของ

ทุกโครงการ

4-เม.ย.-61 25-เม.ย.-61 11-พ.ค.-61 18-พ.ค.-61 22-พ.ค.-61

2 วิเคราะหความเชื่อมโยงประเด็น OFI ที่

เกี่ยวของกับแผนพัฒนาและปรับปรุง

องคกร และแนวคิดริเริ่มในการปรับปรุง

ของโครงการที่ดําเนินการไปแลวและจะ

เริ่มดําเนินการในป 2562

มิ.ย 2561 สุรเชษฎ ฝนย./

คณะทํางาน SEPA

ผูรับผิดชอบหลักของ

ทุกโครงการ

5-มิ.ย.-61 15-มิ.ย.-61 19-มิ.ย.-61   

3 จัดทําแผนปรัปรุงแองคกร / OFI 

Roadmap แผนพัฒนาปรับปรุงองคกร

ประจําป 62 (10+9โครงการ)

ก.ค 2561 สุรเชษฎ ฝนย./

คณะทํางาน SEPA

ผูรับผิดชอบหลักของ

ทุกโครงการ

4-ก.ค.-61   

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การทบทวน/ปรับปรุง OFI Roadmap ฉบับปรับปรุงประจําป งบประมาณ 2562

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

 * หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ จะมีการแจงสถานที่อบรมใหทราบในภายหลัง



กิจกรรมที่ 3   ใหคําปรึกษาการจัดทํารายงาน OPR และ SAR ประจําปงบประมาณ 2561 พรอมทั้งสัมมนา โดยทบทวน OPR และ SAR ระดับผูบริหาร หัวหนาหมวด กอนนําเสนอคณะกรรมการ รฟม. 

Period ลําดับ หัวขอการดําเนินงาน (จํานวนวัน) วัน เดือน ป หองประชุม บุคลากร กลุมเปาหมาย ผลที่จะไดรับ  รูปแบบ รวม  Manday

มค.61 1 อบรมหลักการวิเคราะหเกณฑรายขอยอย ดวยตาราง POC (form

 A)

23,29 ม.ค. 61 หองประชุม 2//1 

อาคาร2

คณะทํางานทุกหมวด รายงานโครงสรางเกณฑรายขอยอย บรรยายปฎิบัติการ 2.0

มค.61 2 ระบุขอมูลดําเนินงานองคกรลงตามเงื่อนไขเกณฑดวยตาราง POC 

(form B)

30,31 ม.ค. 61 อาคาร3 ฝรภ คณะทํางานทุกหมวด รายงานโครงสรางเกณฑรายขอยอยและ

ขอมูลดําเนินงานองคกร

บรรยายปฎิบัติการ

ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน

2.0

1-ก.พ.-61 หองประชุม 3

อาคาร 1

5-ก.พ.-61 หองประชุม 5

อาคาร 1

กพ.61 4 อบรมหลักการเขียนการดําเนินงานตามเกณฑดวย ตาราง ADLI 6,8 ก.พ. 61 หองประชุม 2//1 

อาคาร2

คณะทํางานทุกหมวดและเจาของ

กระบวนการ

ขอมูลตาราง ADLI บางขอยอยรายหมวด บรรยายปฎิบัติการ 2.0

12 ก.พ. 61 หองประชุม 6

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและเจาของ

กระบวนการ

13-ก.พ.-61 หองประชุม 6

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและเจาของ

กระบวนการ

19-ก.พ.-61 หองประชุม 6

อาคาร 1

คณะทํางานและผูรับผิดชอบ หมวด

 4

20-ก.พ.-61 หองประชุม1 ชั้น 9

อาคาร 1

คณะทํางานและผูรับผิดชอบ หมวด

 3

26-ก.พ.-61 หองประชุม 3

อาคาร 1

คณะทํางานและผูรับผิดชอบ หมวด

 1

27-ก.พ.-61 หองประชุม 4

อาคาร 1

คณะทํางานและผูรับผิดชอบ หมวด

 6

28-ก.พ.-61 หองประชุม 3

อาคาร 1

คณะทํางานและผูรับผิดชอบ หมวด

 5

มีค.61 5-ม.ีค.-61 หองประชุม 4

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด2

ขอมูล OPR ตามตาราง ADLI ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน 7.0

6-ม.ีค.-61 หองประชุม 1 ชั้น 9

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด3

ก.พ.-มีค.61 5 คลีนิกใหคําปรึกษาการทํารายงาน OPR ดวยตาราง ADLI ราย

หมวด ครั้งที่ 1

ขอมูล OPR ตามตาราง ADLI ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน 7.0

6 คลีนิกใหคําปรึกษาการทํารายงาน OPR ดวยตาราง ADLI ราย

หมวด ครั้งที่ 2

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น.

มค.61 3 คลีนิคการระบุขอมูลดําเนินงานองคกรลงตามเงื่อนไขเกณฑดวย

ตาราง POC (form B)

คณะทํางานรายหมวด รายงานโครงสรางเกณฑรายขอยอยและ

ขอมูลดําเนินงานองคกร

บรรยายปฎิบัติการ

ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน

2.0



กิจกรรมที่ 3   ใหคําปรึกษาการจัดทํารายงาน OPR และ SAR ประจําปงบประมาณ 2561 พรอมทั้งสัมมนา โดยทบทวน OPR และ SAR ระดับผูบริหาร หัวหนาหมวด กอนนําเสนอคณะกรรมการ รฟม. 

Period ลําดับ หัวขอการดําเนินงาน (จํานวนวัน) วัน เดือน ป หองประชุม บุคลากร กลุมเปาหมาย ผลที่จะไดรับ  รูปแบบ รวม  Manday

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น.

12-ม.ีค.-61 หองประชุม 3

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด4

13-ม.ีค.-61 หองประชุม 5

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด 6

14-ม.ีค.-61 หองประชุม5

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด 1

19-ม.ีค.-61 หองประชุม 3

อาคาร 1

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด 5

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด บริบท

เวลา 9.00-12.00 น.

คณะทํางานรายหมวดและ

ผูรับผิดชอบ หมวด 7

เวลา 13.00-16.00 น.

2 เม.ย. 61 หองประชุม 6

อาคาร 1

3 เม.ย. 61 หองประชุม 6

อาคาร 1

5 เม.ย. 61 หองประชุม 1ชั้น9

อาคาร 1

9 เม.ย. 61 หองประชุม 7

อาคาร 1

10 เม.ย. 61 หองประชุม 3

อาคาร 1

11 เม.ย. 61 หองประชุม 3

อาคาร 1

6.0เม.ย.-61 7 คลีนิกใหคําปรึกษาการทํารายงาน OPR ดวยตาราง ADLI ราย

หมวด ครั้งที่ 3

คณะทํางานรายหมวดและเจาของ

กระบวนการ

ขอมูล OPR ตามตาราง ADLI ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน

20-ม.ีค.-61 หองประชุม 6

อาคาร 1

    

  



กิจกรรมที่ 3   ใหคําปรึกษาการจัดทํารายงาน OPR และ SAR ประจําปงบประมาณ 2561 พรอมทั้งสัมมนา โดยทบทวน OPR และ SAR ระดับผูบริหาร หัวหนาหมวด กอนนําเสนอคณะกรรมการ รฟม. 

Period ลําดับ หัวขอการดําเนินงาน (จํานวนวัน) วัน เดือน ป หองประชุม บุคลากร กลุมเปาหมาย ผลที่จะไดรับ  รูปแบบ รวม  Manday

กําหนดการ หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํารายงานตามระบบ SEPA (OPR, SAR และ OFI Roadmap)

 และการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคกร (OFI Roadmap)

ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น.

พ.ค.-61 8 อบรมการประเมินตนเอง ตามเกณฑประเมิน 6 ระดับความ

แข็งแรงของการจัดการ

7-พ.ค.-61 คณะทํางานทุกหมวด ขอมูลประเมินตนเองตามเกณฑบางขอ บรรยายปฎิบัติการ 1.0

15 พ.ค. 61

16 พ.ค. 61 หองประชุม 6

อาคาร 1

17 พ.ค. 61 หองประชุม 7

อาคาร 1

18 พ.ค. 61

21 พ.ค. 61 หองประชุม 5

อาคาร 1

22 พ.ค. 61

ม.ิย.-61 10 สรุปและนําเสนอผล รายงาน OPR / SAR ประจําป 25-27 ม.ิย. 61 ผูบริหาร  คณะทํางานทุกหมวด รายงาน OPR / SAR ใหคําปรึกษาและรวมวิพากษ 

OPR/SAR

3.0

9 ก.ค. 61

10 ก.ค. 61

11 ก.ค. 61

Sub Total 41.0

3.0

* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ จะมีการแจงสถานที่อบรมใหทราบในภายหลัง

ก.ค.-61 11 คลีนิกใหคําปรึกษาการทํารายงาน SAR รายหมวดและรายขอยอย คณะทํางานรายหมวดและเจาของ

กระบวนการ

รายงาน OPR / SAR ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน

พ.ค.-61 9 คลีนิกใหคําปรึกษาการทํารายงาน SAR รายหมวดและรายขอยอย คณะทํางานรายหมวดและเจาของ

กระบวนการ

ขอมูล OPR ตามตาราง ADLI ใหคําปรึกษาตรวจรายงาน 6.0
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