หน่วยงาน
ชื่อแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
365 วัน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 25๖5 )

1. หลักการและเหตุผล
กรมบั ญ ชี กลาง ได้ กำหนดให้ การบริ ห ารด้ านทรั พ ยากรบุ คคลเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรอบหลั กเกณฑ์
การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชีของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยประเมินในประเด็นการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) เป็นการประเมิน
คุณ ภาพแผนยุทธศาสตร์และการดำเนิ นการตามแผนปฏิบัติการด้านบริห ารทรัพยากรบุคคลได้ส ำเร็จตาม
เป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน
กองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล จึ งได้ ก ำหนดขอบเขตการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 25๖5 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร มุ่งให้บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสม
กั บ งานที่ปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างทัศนคติ
เชิงบวกต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้ ได้รับการพัฒ นาสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงบริบทในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้ มีจิตบริการสาธารณะ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (Accountability)
2.3 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ธำรงรักษาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร (Quality
of Work Life)
3. ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม แผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565-2569) และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
พนั ก งานกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าล มี ค วามเชื่ อ มโยง
จากกฎหมาย แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก ารและแนวนโยบายในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ มุ่ ง สู่ เป้ า หมาย
ด้านการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของบุคลากรของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

3.1 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
3.2 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เป้าประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ : คุ้มครองพื้นที่น้ำบาดาล และมาตรการเชิงรับ เน้นการพัฒนาและการ
จัดการความรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การมีส่วนร่วม สร้างแรงจูงใจ เพิ่มแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำบาดาล พัฒนากฎหมาย และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
3.3 แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงาน 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ตอบสนองนโยบายและแผนการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เป้าหมาย
บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสมดุล
ระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
5. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
เจ้ า หน้ า ที่ / พนั ก งานกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล/
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีการพัฒนาบุคลากร
6.1 การพัฒนาโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในแต่ละตำแหน่ง โดยมีการกำหนดมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง และคุณลักษณะของงานนั้น ๆ
6.2 การพั ฒ นาโดยวิ ธี ก ารสร้ างการเรี ย นรู้ โดยเทคนิ คการจั ด การฝึ ก อบรม/สั ม มนา การประชุ ม
เชิงปฏิ บั ติ การ การถ่ายทอดองค์ ความรู้ ผ่ านสื่ อดิ จิทั ล และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกั น ซึ่งกำหนดเป็ น
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และความคาดหวั ง ในการเสริ ม สร้างองค์ ค วามรู้
ความสามารถและศักยภาพในด้านต่าง ๆ
7. ขอบเขตการดำเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองบริ หารกองทุ นพั ฒนาน้ ำบาดาลได้ กำหนดกรอบทิ ศทางจุ ดเน้ นหลั ก
(Theme) ในการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเป็น 2 ด้าน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด (Management of Personel for
Maximum Efficiency)
ภายใต้ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1
ทบทวนโครงสร้างและ
1. ทบทวนโครงสร้างและ
บริหารอัตรากำลังคนของ
บริหารอัตรากำลังของการ
การบริหารกองทุนพัฒนา
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
น้ำบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1.2
การพิจารณาสรรหา
2. ดำเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรทดแทน
คัดเลือกบุคลากรในตำแหน่ง
ตำแหน่งว่างตรงตาม
ที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่กำหนด
โปร่งใส
เข้าทำงานกองบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
อย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.3
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
การบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้มีศักยภาพใน
การทำงานเชิงรุก

3. ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการ
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพวัดและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 2.1
จัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและ 4. จัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
ติดตามประเมินผลบุคลากร และนำระบบการประเมินการ
ให้มีความเหมาะสม
ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการ
และมีประสิทธิภาพ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

มีโครงสร้างและอั ตรากำลังที่มี ค วาม มีการดำเนินการแล้ว
เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของการบริห าร เสร็จภายในเดือน
กองทุ นพั ฒ นาน้ ำบาดาลได้แล้วเสร็จ มกราคม 2565
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

-

มีการสรรหา คัดเลือกบุคคลทดแทน
ตำแหน่งว่าง ตามระเบียบของทาง
ราชการ ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส
บุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และมีความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานตามภารกิจของการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

มีการดำเนินการสรรหา
ภายในระยะเวลา 3
เดือน นับจากวันที่
ตำแหน่งว่างลง

-

เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกด้าน
บุคลากรได้อย่างมีศักยภาพ

มีการทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี ได้
ครบถ้วน ภายในเดือน
มีนาคม 2565

-

มีการนำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและระบบ
การประเมินการปฏิบัติงาน
(Key Performance Indicators)
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

มีการนำระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล
ดำเนินการภายใน 1 เดือน
หลังจากวันที่กำหนดส่ง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

-

รวมจำนวน 4 รายการ

-

2. การพั ฒนาเสริ มสร้ างองค์ ความรู้ (Knowledge Management for Performance & Competency)
งบประมาณ จำนวน 3,051,800 บาท (สามล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ภายใต้ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและพัฒนา
1. โครงการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร
กองบริหารกองทุนพัฒนา
หลักสูตร “เสริมสร้าง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด
น้ำบาดาลให้เป็นองค์กร
ความรู้ พัฒนาทักษะ
ประสิทธิภาพ
แห่งการเรียนรู้
ด้านการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

(1) บุคลากรมีผลการ
ทดสอบหลังเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

652,080

2. โครงการฝึกอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมรู้ความ
เข้าใจในด้านเทคโนโลยีและสามารถ
นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

1) บุคลากรมีผลการ
ทดสอบหลังเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

785,680

3. การพัฒนาฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก/ศึกษา
เรียนรูด้ ้วยตนเองผานระบบ
E – Learning

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

250,000

4. โครงการศึกษาดูงาน
“เสริมสร้างความรูเ้ พื่อการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร”

เสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
องค์กร

1) บุคลากรมีผลการ
ทดสอบหลังเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

551,800

ภายใต้ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.2
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3
การพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

5. กิจกรรมบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
ผ่านวิธีการจัดการอบรม
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา / กิจกรรม
นันทนาการ / กิจกรรม
จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อนุรักษ์ทดแทนทรัพยากร
น้ำบาดาล ฯลฯ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร
สร้างบรรยากาศความสามัคคี
มีความสุขในการทำงาน เพื่อนำไปสู่
วัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

6. ศึกษาแนวทางการจัด
สวัสดิการของบุคลากร
กองบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

บุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนา ร้อยละความพึงพอใจ
น้ำบาดาลทุกคนได้รับการเสริมสร้าง ของบุคลากรต่อ
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
สวัสดิการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

รวมจำนวน 6 รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น

งบประมาณ
812,240

-

3,051,800

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ
365 วัน (ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
9. งบประมาณ
จำนวนเงิน 3,051,800 บาท (สามล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
10. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามลำดับขั้นตอนดังนี้
10.1 ทบทวนโครงสร้ างและบริ หารอั ตรากำลั งของการบริหารกองทุ นพั ฒ นาน้ ำบาดาลให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนมกราคม 2565
10.2 สรรหา คัดเลือกบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
10.3 จัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและนำระบบการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 1 เดือน หลังจากวันที่กำหนดส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.4 จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายในเดือนมกราคม 2565
10.5 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569) และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประจำปี พ.ศ. 2566
นำเสนอแผนฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2565

10.6 จัดฝึกอบรมและสัมมนา โครงการศึกษาดูงาน “เสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒ นาการบริหาร
จัดการองค์กร” ภายในเดือนมีนาคม 2565
10.7 จั ดฝึ ก อบรมและสั มมนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิ ทั ล แก่ บุ คลากร ให้ แ ล้ ว เสร็จภายในเดือ น
พฤษภาคม 2565
10.8 การพัฒนาอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมภายนอก/ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Leaning) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565
10.9 ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการขอบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
10.10 จัด กิจ กรรมบู รณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่ อนวัฒ นธรรมองค์กรอย่างมีคุณ ธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ผ่านวิธีการจัดการอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา / กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์ทดแทน
ทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565
10.11 รายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
11. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(1) มีการทบทวนโครงสร้างและบริหารอัตรากำลังของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ภายในเดือนมีนาคม 2565
(2) มีการจั ดการอบรม/สัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และบุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
(1) การสรรหา คัดเลือกบุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
(2) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
(3) บุ ค ลากรมี อ งค์ ค วามรู้ แ นวความคิ ด สมั ย ใหม่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อการทำงานที่ทำให้บรรลุค่าเป้าหมายการประเมินผลกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ปีบัญชี พ.ศ. 2564 การประเมินตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00
(4) มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 บุค ลากรของกองบริห ารกองทุน พัฒ นาน้ำ บาดาล สามารถนำความรู ้ที ่ได้รับ
มาพัฒนาการดำเนินงานในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12.2 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
12.3 บุ ค ลากรมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี มี ความสามั ค คีในการทำงานเพื่ อนำไปสู่ วัฒ นธรรม
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสานักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองนโยบายและแผนการบริหารกองทุนพัฒนาน้าบาดาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารอัตรากาลังเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1
ทบทวนโครงสร้างและบริหารอัตรา 1. ทบทวนโครงสร้างและบริหารอัตรากาลังของการบริหารกองทุนพัฒนานาบาดาล
กาลังคนของการบริหารกองทุน
พัฒนานาบาดาล
กลยุทธ์ที่ 1.2
การพิจารณาสรรหา คัดเลือก
บุคลากรทดแทนตาแหน่งว่างตรง
ตามมาตรฐานที่กาหนด
เข้าทางานกองบริหารกองทุน
พัฒนานาบาดาลอย่างโปร่งใส
เที่ยงธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.3
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของการบริหาร
กองทุนพัฒนานาบาดาลให้มี
ศักยภาพในการทางานเชิงรุก

2. ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรในตาแหน่งที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

3. ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนานาบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
และจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพวัดและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 2.1
จัดทาหลักเกณฑ์ตวั ชีวัดและ
4. จัดทาหลักเกณฑ์ตวั ชีวัดและนาระบบการประเมินการปฏิบัตงิ านเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านรายบุคคล
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
12 เดือน

พื้นที่
ดาเนินการ

วงเงินค่าใช้จ่าย
(บาท)

กทบ.และ
สถานที่
เอกชน

ระยะเวลาดาเนินการ(เดือน)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2564
2565
2565
2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

กทบ.

มีการดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2565

มีการดาเนินการสรรหาภายในระยะเวลา
3 เดือน นับจากวันที่ตาแหน่งว่างลง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีปิตวิ ิทยานันท์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นางสาวทิชากร เผ่าผม
นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม

มีการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนา
นาบาดาล ระยะยาว และจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปี ได้ครบถ้วน ภายในเดือน
มีนาคม 2565

มีการนาระบบการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
รายบุคคลดาเนินการภายใน 1 เดือน
หลังจากวันที่กาหนดส่งการประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
12 เดือน

กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้

กทบ.และ
สถานที่
เอกชน

3,051,800
กทบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและพัฒนา
กองบริหารกองทุนพัฒนา
นาบาดาลให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารและการปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ”

2. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล

กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและพัฒนา
กองบริหารกองทุนพัฒนา
นาบาดาลให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

3. การพัฒนาอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมภายนอก/ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

652,080

785,680

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีปิตวิ ิทยานันท์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นางสาวทิชากร เผ่าผม
นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
250,000

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีปิตวิ ิทยานันท์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นางสาวทิชากร เผ่าผม

กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและพัฒนา
ภายใต้ยนุทพัธศาสตร์
กองบริหารกองทุ
ฒนา
นาบาดาลให้และกลยุ
เป็นองค์กทรธ์
แห่งการเรียนรู้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

4. โครงการศึกษาดูงาน “เสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”

กลยุทธ์ที่ 3.2
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศความสามัคคีในการทางาน
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรภายใต้ เพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล/ จิตอาสา/จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมนันทนาการ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.3
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง 6. ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการขอบุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนานาบาดาล
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
จานวนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม สามารถเบิกถัวจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

พื้นที่
ดาเนินการ

วงเงินค่าใช้จ่าย
(บาท)

(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

551,800

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

812,240

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
สวัสดิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3,051,800

ระยะเวลาดาเนินการ(เดือน)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
2564
2565
2565
2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีปิตวิ ิทยานันท์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นางสาวทิชากร เผ่าผม
นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสานักงานและผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

พืน้ ที่
วงเงิน
ดาเนินการ ค่าใช้จ่าย(บาท)
ต.ค.

12 เดือน
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและพัฒนา
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสารและ
กองบริหารกองทุน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
พัฒนานาบาดาล
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3. การพัฒนาอบรมจากสถาบันการฝึกอบรมภายนอก/ศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

4. โครงการศึกษาดูงาน “เสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”

(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
บุคลากรที
รับการอบรมมี
บุ(2)คลากรที
่เข้ารั่เบข้าการอบรมมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กทบ.และ
สถานที่
เอกชน

กลยุทธ์ที่ 3.2
เสริมสร้างคุณธรรม
5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สร้างบรรยากาศ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
จริยธรรม ขับเคลื่อน
ความสามัคคีในการทางาน เพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล/ จิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้ อาสา/จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมนันทนาการ
หลักธรรมาภิบาล
จานวนเงินทั้งสิ้น

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ(เดือน)
ไตรมาส 3
2565
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
2565
ส.ค.

ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ย.
กทบ.

652,080

652,080

785,680

551,800

812,240

3,051,800
หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรม สามารถเบิกถัวจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ธ.ค.

ไตรมาส 2
2565
ก.พ.

3,051,800

250,000

(1) บุคลากรมีผลการทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ไตรมาส 1
2564
พ.ย.

785,680

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

551,800

812,240

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกาญจนา ศรีปิติวิทยานันท์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประสงค์พันธ์
นางสาวทิชากร เผ่าผม
นางสาวขนิษฐา ปุทะเห็ม

