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คำนำ
กองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลได้ จัด ทำและปรับ ปรุง แผนการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
เพื่ อ การบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังซึ่งดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหมุนเวียน ได้อนุมัติโครงสร้างและอัตรากำลังของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2564 ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะการบริหารบุคคล (HR Scorecard)
โดยการทบทวนผลการดำเนิ น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ด้ า นบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปี พ.ศ. 2560 – 2564
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคคลในปีต่อไป (ปี พ.ศ. 2565 – 2569) โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อม (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสภาวะปัจจุบั นที่เทคโนโลยีได้เข้ามา
ขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานขององค์ ก รการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การเจอภาวะคุ ก คามจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 รวมถึงต้องมุ่งเน้นการเพิ่ม ศักยภาพในการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพ
ที่ มี ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Human – Centered Productivity) โดยยั งคงยึ ด ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ด้ านบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะ
และเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการวัดและประเมินผล และการพัฒ นาศักยภาพเพิ่มประสิ ทธิภาพและเสริมสร้างให้ เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี
กองบริห ารกองทุน พัฒ นาน้ ำบาดาล หวังว่าแผนการบริห ารทรัพยากรบุ คคลเพื่อการบริห าร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้มีความพร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทที่ 1

บทที่ 2

ข้อมูลทั่วไปของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. ความเป็นมา และความสำคัญของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
3. โครงสร้างการบริหารกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
4. กรอบอัตรากำลังของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
การศึกษาถึงนโยบาย กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3. ระบบราชการ 4.0
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และพระราชบัญญัติการ
บริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
6. สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของข้าราชการ
7. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ.
8. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579
10. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
11. แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
12. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิบัติการเพื่อการกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
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การทบทวนผลการดำเนินงาน/ปัจจัยความสำเร็จ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรค และกรอบทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2564
2. ผลการประเมินตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ
กรมบัญชีกลาง
3. ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหา/อุปสรรคจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ไตรมาส 2) )
4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ทิศทางการบริหารทรัพยากรของการบริหารบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้าประสงค์
4. ยุทธศาสตร์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล พ.ศ. 2565 - 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ผู้รับผิดชอบ
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
7. งบประมาณดำเนินการ
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)
การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ไปสุ้การปฏิบัติ
1. การบริหาร
2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. แนวทางการติดตามประเมินผล
4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผนฯ
5. ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
5.การดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1. ความเป็นมา และความสำคัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 7 จัตวา
วรรคหนึ่ ง ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ น้ ำบาดาล (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2546 ให้ จั ด ตั้ งกองทุ น พั ฒ นา
น้ ำ บาดาลขึ้ น ในกรมทรั พ ยากรน้ ำ บาดาล เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “กพน.” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ย
ในการศึกษาวิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2547 กรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งสำนักงานกองทุน ให้ฝ่ายควบคุมกิจการน้ำบาดาลปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลาง
ก่ อนจนกว่ าการจั ดตั้ งสำนั กงานกองทุ นจะแล้ วเสร็ จ ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การจ่ ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาประโยชน์ การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิ น และการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2547 ข้อ 21
พ.ศ. 2551 ให้ ส ำนั กควบคุม กิจการน้ำบาดาล มีอำนาจหน้ าที่ ในการบริห ารกองทุ นพั ฒ นา
น้ำบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการต่าง ๆ ในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตามกฎกระทรวงแบ่งราชการกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ข้อ 10 (จ)
ซึ่ ง การใช้ จ่ า ยเงิน ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลเพื่ อ กิ จ การ ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ำ บาดาล
พ.ศ. 2520 มาตรา 7 เบญจ ดังต่อไปนี้
1) การศึกษา สำรวจ วิจั ย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒ นาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล
และสิ่งแวดล้อม
2) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
4) ค่าใช้จ่ายจ่ายการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
2. การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
พระราชบั ญ ญั ติ น้ ำบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 7 ฉ ให้ มี คณะกรรมการบริ หารกองทุ นพั ฒ นา
น้ ำบาดาล ประกอบด้ วย อธิ บดี กรมทรั พยากรน้ ำบาดาลเป็ นประธาน ผู้แทนสำนั กงบประมาณ ผู้ แทนสำนั กงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผู้ แทนกรมบั ญชี กลาง ผู้ แทนสำนั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุต สาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าผู้อำนวยการกองของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล กรรมการและเลขานุการ

๑

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

แผนภูมิทคณะกรรมการบริ
ี่ 1 คณะกรรมการบริ
าร กพน.
หารหกพน.
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประธานกรรมการ

กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการกอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรรมการและเลขานุการ

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 7 สัตต ให้คณะกรรมการบริหาร กพน. มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของ กพน. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 7 จัตวา วรรค 1
(2) เสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒ นาและอนุรักษ์แหล่ งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
(3) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา 7 จัตวา
(4) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กพน.
(5) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น กำหนดให้ เป็ น อำนาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริหาร กพน. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

3. โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
โครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง
และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ฝ่ายติดตาม
และประเมินผล

๓

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายวิชาการ
และการจัดการ
ความรู้

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการ
(2) อำนวยการประชุม
(3) บริหารงานบุคคล
(4) ปฏิบัติงานพัสดุ
(5) ดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
(1) จัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนด ในการบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
(2) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงิน และจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายประจำปี
(3) วิเ คราะห์แ ละประเมิน ความเหมาะสมของโครงการ ให้เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ในการขอรับเงิน
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(4) จัดทำกฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ
(5) ตี ค วามวิ นิ จ ฉั ย ตรวจสอบกรณี การปฏิ บั ติ ผิ ด ข้ อตกลงหรื อสั ญ ญา และวิ เคราะห์ ก ารจั ด ทำ
นิติกรรมสัญญา
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
(1) ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(2) รวบรวม จัดทำ และติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผล
(3) นำรายงานผลการติดตามและประเมินผลไปสู่การปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
(1) ปฏิ บั ติ งานการเงิ น ตรวจสอบ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ จั ด ทำบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิน ของกองทุ น
พัฒนาน้ำบาดาล
(2) ตรวจสอบ ติ ด ตามการจั ด เก็ บ และการนำส่ งรายได้ ค่ าใช้ น้ ำบาดาลและค่ าอนุ รัก ษ์ น้ ำบาดาล
เข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(3) ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และยืนยันยอดรายงานหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลของ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(4) ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

5. ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) วิ เคราะห์ รวบรวมข้ อ มู ล ระดั บ พื้ น ที่ และตรวจสอบสภาพทางธรณี วิ ท ยา ในการขอรั บ เงิ น
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
(2) ให้การสนับสนุนและเสนอแนะงานทางเทคนิคและวิชาการ ด้านทรัพยากรธรณี ด้านการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ ำบาดาล ให้ เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ทเพื่ อ การพั ฒ นาและอนุ รั กษ์ แหล่ งน้ ำบาดาลและสิ่ งแวดล้ อ ม
และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
(3) ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล
(4) รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ของโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(5) ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กลุ่ มตรวจสอบภายใน กรมทรั พยากรน้ ำบาดาล ซึ่ งได้ รั บมอบหมายปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ านการตรวจสอบภายใน
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตรวจสอบภาระงานด้านการบริหาร การเงิน การบัญชีเงินนอกงบประมาณกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

๕

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

4. กรอบอัตรากำลัง
หน่วย : อัตรา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ฝ่าย/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
(ผู้บริหารทุนหมุนเวียน)

1

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการพิเศษ/นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ)

1

พนักงาน
ราชการ

พนักงานกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/อาวุโส/นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานบริการอัดสำเนา
พนักงานขับรถยนต์

1

รวม

1

ฝ่ายนโยบายและแผน
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการทรัพยากรธรณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

6
3
3
2
3
1
4
-

22

1
3
4
4

รวม

1

ฝ่ายติดตามและประเมินผล
นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบตั ิการ/ชำนาญการ
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสถิติ

-

11

1

2
4
1

1

7

1

รวม

1

๖

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
พนักงาน
พนักงานกองทุน
ข้าราชการ
ราชการ พัฒนาน้ำบาดาล

ฝ่าย/ตำแหน่ง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร/ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสถิติ
รวม
ฝ่ายวิชาการและการจัดการความรู้
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/นักวิชาการ
ทรัพยากรธรณีปฏิบัติ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักธรณีวิทยา (ปฏิบัตงิ านส่วนภูมิภาค)
นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
รวม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

๗

2

-

7
1
8

-

3
2
1
1
12
12
31

-

-

6
6

8

1

85

1
1

1

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
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บทที่ 2
การศึกษาถึงนโยบาย กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
การจัดทำและทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว
ได้ ศึก ษานโยบาย มาตรการ และยุ ท ธศาสตร์เกี่ยวข้อ งกั บการบริห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลเพื่ อ ให้ การ
ดำเนิ น งานด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล มีค วามสอดคล้ อ งกับ การบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ำบาดาลและมี
ประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
“กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ” มี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ งยื น
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
1.4 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ปลูกฝังระเบีย บ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.7 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : มุ่งเน้นการปรับปรุง
1.8 โครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การให้บริการประชาชน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในด้านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาของทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งให้คนไทยมีคุณลักษณะ
มีวินัย จิตสาธารณะมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๘
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนา
3. ระบบราชการ 4.0
เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาประเทศในแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัว
ขับเคลื่อนโดยมุ่งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนภาครัฐ หรือ
ระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลั กธรรมาภิบาลของการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้ องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้
1) เปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น (Open & Connected Government) คื อ การทำงานต้ อ ง
เปิ ด เผยและโปร่ งใสเปิ ด กว้างให้ ก ลไกหรื อภาคส่ ว นอื่ น ๆ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว ม โอนถ่ายภารกิ จที่ ภ าครั ฐ ไม่ ค วร
ดำเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนจัดโครงสร้างการทำงานเป็นแนวระนาบ มากกว่าสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่งและเชื่อมโยงการทำงานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและ
สอดรับประสานกัน
2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ทำงานโดยมองไปข้างหน้า
(คิดเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร) มุ่งเน้ นแก้ไขปัญหาให้ ประชาชน ให้ บริการเชิงรุกไม่ต้องรอให้ ประชาชนมาขอความ
ช่วยเหลือ จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) การทำงาน
ต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการล่วงหน้า นำองค์ความรู้ที่เป็นสหสาขาวิชามาสร้างนวัตกรรมหรือ
ประยุกต์เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา ปรับตัวให้ เป็นสำนักงานที่ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง และทำให้
ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วย
ปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การสานพลั งระหว่างภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ ในสั ง คม (Collaboration) เป็ นการ
ยกระดับการทำงานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรื อทำงานด้วยกั น (Cooperation) ไปสู่ การร่วมมือกั น
(Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
ประการที่ 2 การสร้ า งนวั ต กรรม (Innovation) เป็ น การคิ ด ค้ น และหาวิ ธี ก าร หรื อ ศึ ก ษา
เรื่องใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม
๙
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ประการที่ 3 การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้
อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัด
คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ เมื่ อวั นที่ 26 กั นยายน 2560 เรื่ องแนวทางพั ฒ นาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล แนวคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อเชื่อมโยง
ทิศทางของประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความสำคัญ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ในประเด็นจุดเน้นการ
พัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาข้าราชการและบุคลากภาครัฐด้านดิจิทัลมาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนระหว่างปี
พ.ศ. 2561 – 2565 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม
2) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ สามารถปรั บ ตั ว ให้ เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการเพื่อความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ โดย
กำหนด “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ” ในระยะ 4 – 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
2) การส่ งเสริ มการทำงานที่ สอดคล้ อง เชื่ อมโยง เป็ นบู รณาการ และการสร้ างจิ ตสำนึ ก
ความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
3) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation)
4) การสร้างพัน ธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ (Creating Partnership
and Relationship)
แนวทางพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีทักษะดิจิทัล
1) กำหนดให้ “การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลและการสร้างและพัฒนาคนให้เท่า
ทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรอบรู้” ซึ่งเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา
2) ให้ มี ก ารจั ด การพั ฒ นากำลั ง คนแบบบู ร ณาการ โดยการนำของผู้ บ ริ ห าร ผู้ อ ำนวยการ
ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาเรียนรู้และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน
3) กำหนดให้หน้าที่ของบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาตนเองและนำวิธีการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10
มาใช้ (70 : พัฒนาตนเองและเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 20 : เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน 10 : เรียนรู้จากการ
ฝึกอบรม)
4) ให้มีการปรับรูปแบบการพัฒนา โดยนำแนวทางจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ และในการ
ฝึกอบรมให้ลดบรรยายและเพิ่มการเรียนรู้แบบอื่นในสัดส่วน 60 : 40
ปัจจัยความสำเร็จ : เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ /มีการเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน /มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปิด
๑๐
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4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ปั จ จุ บั น โลกเริ่ ม เข้ า สู่ ยุ ค ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ที่ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะไม่ ไ ด้
เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง
และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทาง
สังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนด
วิสั ย ทั ศ น์ “ปฏิ รู ป ประเทศไทยสู่ ดิจิ ทั ล ไทยแลนด์ ” หรือระบบราชการ 4.0 การพั ฒ นาบุ คลากรภาครัฐ ให้ มี
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ และใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล อย่ างชาญฉลาดเพื่ อ การให้ บ ริก ารการเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์จากบริหารภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแก่ทุกภาคส่วน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5) ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
6) ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล พ.ศ. 2562
ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติ
ให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ อำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน ยกระดั บ
การบริห ารงานและการให้ บ ริการภาครัฐ ให้ อยู่ในระบบดิจิทัล ซี่งสอดคล้ องกับกรอบการพัฒ นาและแผนการ
ดำเนิน งานตามยุทธศาสตร์ชาติที่ มุ่งระบบการทำงานหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภ าพ รวดเร็ว เปิดเผยและ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
พระราชบัญญัติ ฯ มีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปยกระดับการ
บริการภาครัฐและการบริการประชาชนให้อยู่ในระบบดิจิทัล โดยให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อกำหนดกรอบ
และทิศทางการบริห ารภาครัฐและการจั ดทำบริห ารสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒ นา
ประเทศ และมีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอีก 14 คน
เพื่อเสนอนโยบาย มาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ กำกับติดตามการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการพัฒ นา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ รวมทั้ง ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
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5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 11 หมวด 139 มาตรา
ร่างขึ้นโดยคํานึงถึง 5 หลักการสําคัญ ได้แก่ หลักคุณธรรม โดยเน้นที่ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็น
ธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และให้ โอกาสทุ ก คนอย่างเท่ าเที ย มกัน หลั ก ความรู้ค วามสามารถที่ จําเป็ น และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักผลงาน มีการให้คุณให้โทษโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทํางาน นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการ จากเดิมที่เน้นการพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยึดกระบวนการทํางานและประสิ ทธิภ าพเฉพาะส่ วน เปลี่ ยนเป็ นเน้นให้ ข้าราชการเป็น ผู้ รู้รอบ รู้ลึ ก และเป็ น
แรงผลักดันที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร มุ่งเน้นที่ประชาชน สร้างคุณค่าและผลผลิตผลลัพธ์ โดยมีตัวแปรที่
สําคัญในการปรับเปลี่ยน คือ การปรับระบบจําแนกตําแหน่งเพื่อเป็นฐานให้ข้าราชการมีระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามลักษณะงาน ผลงาน และความรู้ความสามารถ
แนวคิดการบริหารผลงาน (Performance Management) มาตราที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มาตรา 34
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
โดยมีข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่
เพิ่มพู น ประสิ ทธิภ าพและเสริ มสร้ างแรงจู งใจแก่ข้าราชการ เพื่อให้ มีคุณ ภาพ จริยธรรม คุณ ภาพชีวิต มีขวัญ
กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 73 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ดํารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
6. สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของข้าราชการ
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสมรรถนะหลักในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยสมรรถนะหลัก หมายถึง
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทั้งระบบเพื่อหล่อ หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ
1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึงมุ่งที่จะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกิน
มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วน
ราชการกำหนดขึ้น รวมทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
2) การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการ
ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความใส่ใจแสวงหาความรู้ ใผ่รู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนา ปรับปรุง ประยุทธ์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนหลั กแนวทางในวิช าชีพ ของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ ส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่ งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการ
สนับสนุนผลักดันให้ภารกิจรัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
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5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับ
ผู้ อื่ น เป็ นส่ วนหนึ่ งในที มงาน หน่ วยงาน หรื อองค์ กร โดยผู้ ปฏิ บั ติ มี ฐานะเป็ นสมาชิ กในที ม มิ ใช่ ฐานะหั วหน้ าที ม
และพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
สมรรถนะด้านความรู้และทักษะที่จำเป็น
1) ภาษาอังกฤษ มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
2) คอมพิวเตอร์ มีความรู้ทักษะมีความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานของโปรแกรม Application ต่าง ๆ
3) การจัดการข้อมูล มีความรู้ในการจัดเก็บและพร้อมที่จะนำไปใช้อย่างถูกต้องและทันสมัย
4) การคิดคำนวณ มีความรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์คิดคำนวณ และงานวิจัย
5) กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
7. การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ.
ก.พ. ได้กำหนดกรอบมาตรฐานความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR Scorecard
สำหรับ เป็ น แนวทางแก่ส่ วนราชการในการบริห ารทรัพ ยากรบุคคลให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน โดยให้
เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อปรับบทบาทงานด้านการ
บริหารทรัพ ยากรบุ คคลของหน่ วยงาน ให้ มีความเป็น หุ้ นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่จะก่อให้ เกิด
มาตรฐานความสำเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) โดยสำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จไว้ 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
• มี นโยบาย แผนงานและมาตรการด้ านการบริหารทรัพยากรบุ คคล ซึ่ งมี ความสอดคล้ องและ
สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
• มีก ารวางแผนและบริ ห ารกำลั งคนทั้ งในเชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพ “กำลั งคนมี ขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมกำลังคน (Workforce Analysis)
• มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา
พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
• มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ รวมทั้งการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่อง
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
• กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
พัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
• มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคคล (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for
Money)
• มีการนำเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การรั กษาไว้ ซึ่ งข้ าราชการและผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ จำเป็ นต่ อการบรรลุ เป้ าหมาย พั นธกิ จของหน่ วยงาน
(Retention)
• ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒ นาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
• การมี ร ะบบการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) ที่ เ น้ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิผ ลและความคุ้ ม ค่ า มี ร ะบบหรื อ วิ ธีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถจำแนกความแตกต่ า ง
และจั ดลำดั บ ผลการปฏิ บั ติงานของข้ าราชการและผู้ ป ฏิ บั ติงานได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิผ ล มีค วามเข้ าใจถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดำเนิ น การด้ านวินั ย โดยคำนึ งถึ งหลั กความสามารถและผลงาน หลั กคุ ณ ธรรม หลั กนิ ติธ รรม และหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
• มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
• ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีก ารสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว
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• มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ่ งอำนวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม ที่ ไม่ ใช่ ส วั ส ดิ ก ารภาคบั งคั บ ตาม
กฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
• มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
8. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ในระยะเวลาที่ผ่านมาระบบราชการไทยและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความ
ขัดแย้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะมีอุปสรรคต่าง ๆ ในเรื่อง
ของกฎหมายนานาประการซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทั้งยังไม่อาจใช้เป็น
กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ และเป็นผลทําให้ประเทศไทยถูกจัดลําดับความน่าเชื่อถือใน
ด้านต่าง ๆ ลดลง รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภ าค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ ซ้ำซ้อนกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ การแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัด ระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะ
หน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้
2) ในระยะแรก กระจายอํ านาจเพื่ อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ งบริ การสาธารณะได้ โดยรวดเร็ ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดําเนิ น การที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้ เจ้าหน้าที่ห ลีกเลี่ ย งหรือใช้อํานาจโดยมิช อบ
ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะ
หน้ า จะเน้ น การปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ า นการทํ า ธุ ร กิ จ การลงทุ น และด้ า นบริ ก ารสาธารณะใน
ชีวิตประจําวัน เป็นสําคัญ
3) ยกระดับ สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้ บริการเชิงรุกทั้งใน
รูป แบบการเพิ่ มศูน ย์ รับ เรื่องราวร้องทุ กข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยประชาชนไม่ต้องเดิน ทางเข้ามายัง
ส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ ชุมชนต่าง ๆ
เพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถเดิ น ทางไปติ ดต่ อ ขอรับ บริการได้โ ดยสะดวก การให้ บ ริก ารถึ งตั ว บุ ค คลผ่ านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
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4) เสริมสร้างระบบคุณ ธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนั กการเมือง และส่ งเสริ มให้ มี การนําระบบพิ ทั กษ์ คุณ ธรรม มาใช้ในการบริห ารงานบุ คคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิ กหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดั บ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็น
เรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผล
การประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับ
ซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่า ง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้า
ระวังตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนิน คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒ นากลไก ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทัน
ต่อการเปลี่ ยนแปลง การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กรและการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาระบบงานบริหารราชการขีดความสามารถบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล จัดหา
เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอย่า งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ให้ทันสมัย พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการจากการวิจัยและพัฒนา เครือข่าย การสื่อสาร และระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒ นาระบบการติดตามสถานการณ์และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการมีสวนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความ
ร่ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มในประชาคมอาเซีย นและระหว่างประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด

๑๖

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

10. แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนยุ ท ธศาสตร์ บ ริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ บาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579)
ที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล คือ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างศักยภาพการ
บริห ารจัดการทรัพยากรน้ ำบาดาล เป้ าประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒ นาบุคลากร คุ้มครองพื้นที่
น้ำบาดาล และมาตรการเชิงรับเน้นการพัฒนา และการจัดการความรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การมีส่วนร่วม สร้าง
แรงจูงใจ เพิ่มแนวทางการใช้งบกองทุ นพัฒ นาน้ำบาดาล เผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์น้ำบาดาล พัฒ นากฎหมาย
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
11. แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 - 2569)
แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) เกี่ยวข้อง
กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล แผนงาน 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ตอบสนองนโยบายและแผนการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการเพื่อการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 - 2569)
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีพัฒนาการรอบด้านและมีสุขภาพที่ดี
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้ อม ธรรมาภิบ าล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้งสามด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายเพื่อปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
โดยเฉพาะการนำนวัตกรรม ระบบการทำงานที่ เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ ง ใส
โดยต้องปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติผิด
๑๗

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
เป้าประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์/มาตรการรองรับ : คุ้มครองพื้นที่น้ำบาดาล และมาตรการเชิงรับ เน้นการพั ฒนา และการ
จั ดการความรู้ พั ฒ นาระบบฐานข้อมูล การมีส่ วนร่วม สร้างแรงจูงใจ เพิ่มแนวทางการใช้ งบกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล
เผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์น้ำบาดาล พัฒนากฎหมาย และเพิ่มการประชาสัมพันธ์

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี
(2565 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงาน 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ ตอบสนองนโยบายและแผนการบริห าร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๘

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

แผนผังความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 - 2569)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร์
ด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ
ประชาชน
แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (2565 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
แผนงาน 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้ตอบสนองนโยบายและแผนการ
บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรภายใน
สำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๙

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

บทที่ 3
การทบทวนผลการดำเนินงาน/ปัจจัยความสำเร็จ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
และกรอบทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564
แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ ผ่ านมา นำไปสู่
การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภารกิจของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคลพ.ศ. 2560 – 2564 มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ คือ พ.ศ. 2560
ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3 เดือนมิถุนายน 2564) จึงได้มีการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ/
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และนำไปสู่แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ดังนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
: พัฒนาระบบ
บริหารอัตรา
กำลังเชิง
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.1
ทบทวนจัดทำ
โครงสร้างและ
บริหารอัตรา
กำลังคนของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลมี
โครงสร้างและ
อัตรากำลังที่มี
ความเหมาะสม
กับภารกิจของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

กลยุทธ์ที่ 1.2
เพิ่มระสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้มี
ศักยภาพในการ
ทำงานเชิงรุก

กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
สามารถปฏิบัติงาน
เชิงรุกด้าน
บุคลากรได้
อย่างมีศักยภาพ

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบเคียงกับค่า
เป้าหมาย
มีการทบทวนจัดทำ
 การดำเนินงานเป็นไป
โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามเป้าหมาย ในงบประมาณ
ในแต่ละปีงบประมาณ
2560 - 2564 กองทุน
ให้เหมาะสมกับภารกิจ
พัฒนาน้ำบาดาลมีการ
ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ทบทวนโครงสร้างและ
ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 อัตรากำลังได้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลระยะยาวและ
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
และแล้วเสร็จก่อนงบ
ประมาณถัดไป

๒๐

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ในงบประมาณ
2560 - 2564 กองทุน
พัฒนาน้ำบาดาลมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
และแผนปฏิบัติการฯ
เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล และแล้วเสร็จ
ก่อนงบประมาณถัดไป

ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความสำเร็จ
มีโครงสร้างและอัตรากำลังที่มี
ความเหมาะสมกับปริมาณ
งานและภารกิจของกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

ปัจจัยความสำเร็จ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้และยกระดับขีด
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่
2 : การพัฒนา
ศักยภาพและ
สมรรถนะ
ทรัพยากร
บุคคล

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบเคียงกับค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.3
การพิจารณา
สรรหา คัดเลือก
บุคลากรทดแทน
ตำแหน่งว่าง
เข้าทำงาน
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
อย่างโปร่งใส
เที่ยงธรรม

บุคลากรมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
และมีความรู้
ความสามารถ
ในการทำงาน
ตามภารกิจของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

ดำเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลทดแทน
ตำแหน่งว่างตามระเบียบ
ของทางราชการครบถ้วน
ถูกต้องแล้วเสร็จนับจาก
วันประกาศรับสมัครจนถึง
กระบวนการเรียกผู้ผ่าน
การเลือกสรรมา
ปฏิบัติงาน

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ในปีงบ
ประมาณ 2560 - 2564
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
มีการดำเนินการสรรหา
คัดเลือกบุคคลทดแทน
ตำแหน่งว่างตามระเบียบ
ของทางราชการครบถ้วน
ถูกต้อง แล้วเสร็จนับจาก
วันประกาศรับสมัครจนถึง
กระบวนการเรียกผู้ผ่าน
การเลือกสรรมาปฏิบัติงาน

ปัจจัยความสำเร็จ
มีการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากปัจจุบันติด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึงส่งผล
กระทบต่อการสอบข้อเขียน
และสัมภาษณ์
ข้อเสนอแนะ
มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
สอบข้อเขียนด้วยการสอบ
แบบออนไลน์และสอบ
สัมภาษณ์ด้วย Video
Conference

กลยุทธ์ที่ 2.1
ทบทวนจัดทำ
มาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่งและ
สมรรถนะ
ของบุคลากร
ทุกระดับ
ตำแหน่ง

บุคลากรทุกระดับ
ตำแหน่งมี
มาตรฐาน
และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ที่องค์กรกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการทบทวน/
จัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งและสมรรถนะ
ได้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 2

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ใน
ปีงบประมาณ 2560
ถึง 2564 กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลมีการทบทวน
จัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งและสมรรถนะ
ของบุคลากรทุกระดับ
ตำแหน่งได้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2

ปัจจัยความสำเร็จ
มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และคำบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๑

ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบเคียงกับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2.2
ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวน
การทำงาน
อย่างเป็นระบบ

กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลมีการ
จัดทำ/ปรับปรุง
คู่มือ/ชุดการ
เรียนรู้/ระเบียบ/
หลักเกณฑ์ใน
การพัฒนา
เจ้าหน้าที่

จำนวนคู่มือ/
ชุดการเรียนรู้/ระเบียบ/
หลักเกณฑ์ประกอบการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 3 เรื่อง
(ดำเนินการ ปี 2562 ถึง
2564) * ปี 2560 ถึง
2561 ไม่ได้มีการ
ดำเนินการในกิจกรรมนี้

การดำเนินงานสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย ในปีงบ
ประมาณ 2562 - 2564
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/ชุด
การเรียนรู้/ระเบียบ/
หลักเกณฑ์ในการพัฒนา
เจ้าหน้าที่จำนวน 6 เล่ม

ปัจจัยความสำเร็จ
มีคู่มือ/ชุดการเรียนรู/้
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการ
พัฒนาและเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ 2.3
เสริมสร้างและ
พัฒนากองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

บุคลากรทุก
ระดับของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลมี
ความรู้
ความสามารถ
และคุณภาพ
เตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
(Learning
Organization)

บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
เสริมสร้างความรูภ้ ายใน
องค์กร มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ในปีงบ
ประมาณ 2560–2564
มีการจัดฝึกอบรม/
ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ภายในองค์กร
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ปัจจัยความสำเร็จ
บุคลากรมีความพร้อมรองรับ
การเปลีย่ นแปลง ซึ่งได้พัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากปัจจุบันติดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 จึงส่งผลให้ไม่
สามารถจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในจำนวนมากได้
ข้อเสนอแนะ
มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรม
โดยมีการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น
เพื่อลดปริมาณคนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม และปฏิบัติตามมาตรการ
ลดความเสีย่ งของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

๒๒

ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบเคียงกับ
ค่าเป้าหมาย

ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่
3 : พัฒนาและ
เพิ่มระสิทธิภาพ
ระบบการวัด
และระเมินผล

กลยุทธ์ที่ 3.1
พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือ
หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและ
ติดตามประเมินผล
บุคลากรให้
มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

มีการนำระบบ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
(KeyPerformance
Indicators)
และระบบสมรรถนะ
(Competency
System)
ประกอบการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
รายบุคคล

ร้อยละของบุคลากร
มีการนำระบบการประเมิน
การปฏิบัติงาน
(KeyPerformance
Indicators)
และระบบสมรรถนะ
(Competency System)
ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ใน
ปีงบประมาณ 2560 ถึง
2564 มีการนำระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
นำมาประกอบการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน
รายบุคคล ร้อยละ 100

ปัจจัยความสำเร็จ
มีการนำหลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นำไปใช้ในการประเมินที่
โปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 3.2
พัฒนาข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ
ด้านทรัพยากร
บุคคล

มีฐานข้อมูลของ
บุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน และมี
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้องและ
ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง สำหรับ
ใช้ในการตัดสินใจ
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฐานข้อมูลของบุคลากรทุก
คนเป็นปัจจุบัน มีความ
ทันสมัยด้านระบบสารสนเทศ
และถูกต้องครบถ้วน

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายมีข้อมูลของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ปัจจัยความสำเร็จ
มีข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใช้ในการตัดสินใจด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 4.1
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรของ
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล
ทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มี
สัมพันธภาพ
ที่ดีในการทำงาน

บุคลากรกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ในปีงบ
ประมาณ 2560 – 2564
มีการจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การฝึกอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัจจัยความสำเร็จ
บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี
ในการทำงาน
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากปัจจุบันติด
สถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID – 19
จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในจำนวน
มากได้

ยุทธศาสตร์ที่
4 : เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม
จริยธรรม และ
ส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 4.2
เสริมสร้างการ
บรูณาการ
ร่วมกัน
บรรยากาศใน
การทำงานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่
ดีในการทำงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

บุคลากรของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
กองทุนพัฒนา น้ำบาดาลทีเ่ ข้าร่วมมีความ
น้ำบาดาลได้รับ พึงพอใจร้อยละ 80
การพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข
ในการทำงาน

ผลการดำเนินงานเมื่อ
เทียบเคียงกับ
ค่าเป้าหมาย

ปัจจัยความสำเร็จ/ปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ในปีงบ
ประมาณ 2560– 2564
มีการจัดฝึกอบรมสร้าง
ความสามัคคีในการทำงาน
และการสร้างบรรยายกาศ
ที่ดีในการทำงานบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ข้อเสนอแนะ
มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรม
โดยมีการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น
เพื่อลดปริมาณคนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม รวมทั้ง อบรมผ่าน
ระบบ Video Conference
และปฏิบตั ิตามมาตรการลด
ความเสีย่ งของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ปัจจัยความสำเร็จ
บุคลากรมีความสามัคคีและ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากปัจจุบันติดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 จึงส่งผลให้ไม่
สามารถจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ในจำนวนมากได้
ข้อเสนอแนะ
มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรม
โดยมีการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น
เพื่อลดปริมาณคนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม รวมทั้ง อบรมผ่าน
ระบบ Video Conference
และปฏิบตั ิตามมาตรการลด
ความเสีย่ งของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

** ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564
2. ผลการประเมินตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง
การพัฒนาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาส่งผลต่อสมรรถนะหลักในการทำงาน
ของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่มีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่มีประสิทธิภาพ จากผล
การประเมิ น ตามกรอบหลั กเกณฑ์ การประเมิ นผลการดำเนิ นงานของกรมบั ญ ชี กลางที่ ส ะท้ อนถึ งผลลั พ ธ์ เชิ ง
ประสิทธิภาพในการทำงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้านปฏิบัติการ ด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน และด้านการดำเนินตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
ดังนี้
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ผลการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2560 – 2564
ด้านที่ประเมินผลการดำเนินงาน

ปี พ.ศ. 2560

1. การดำเนินงานด้านการเงิน
2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การปฏิบัติการ
4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
5. การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน
6. ก า ร ด ำ เนิ น ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ /
กระทรวงการคลัง
ค่าเฉลี่ย
(คะแนนของค่าการประเมินแต่ละด้าน 5
คะแนน)

3.392
4.800
3.033
3.603
ไม่มีในตัวชี้วัด
2560
ไม่มีในตัวชี้วัด
2560
3.611

ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2564
2561
2562
2563 (ถึงไตรมาส 3)
3.200
3.1133 4.5600
4.3333
2.342
4.0000 3.1577
1.0000
2.604
4.5200 4.1451
3.9790
4.042
5.0000 4.5083
3.4600
ไม่มีในตัวชี้วัด 5.0000 4.9500
3.0000
2561
ไม่มีในตัวชี้วัด 3.90000 4.0000
3.0000
2561
3.067
4.2370 4.0810
3.0138

เมื่อพิจารณารายละเอียดผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตามกรอบหลักเกณฑ์
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของกรมบั ญ ชี ก ลางในตั ว ชี้ วัด ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลซึ่ งได้ ป ระเมิ น
ความสามารถในการดำเนิ น งานการจั ด ให้ มีปั จ จัยพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานด้ านทรัพ ยากรบุ ค คล
ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ปรากฏค่าคะแนนที่ได้ ดังนี้
เกณฑ์การวัดการดำเนินงาน
ด้านการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน/ตัวชี้วัดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน/
ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปี พ.ศ.
2560
3.250
(ค่าคะแนน
เต็ม 5)

ปี พ.ศ.
2561
4.650
(ค่าคะแนน
เต็ม 5)

-

-
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ปี พ.ศ.
2562
4.85
(ค่าคะแนน
เต็ม 5)
-

ปี พ.ศ.
2563

ปี พ.ศ. 2564
(ถึงไตรมาส 3)

-

-

5.00
0.1300
(ค่าคะแนน (ค่าคะแนนเต็ม
เต็ม 5)
5)
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การใช้จ่ายงบประมาณและเจ้าหน้าที่/พนักงานกองทุน ฯ เข้าร่วมการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้จ่ายงบประมาณ 1,928,443.32 บาท จำนวนเจ้าหน้าที่/
พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้ารับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 48 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้จ่ายงบประมาณ 1,300,340.80 บาท จำนวนเจ้าหน้าที่/
พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้ารับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 55 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้จ่ายงบประมาณ 1,814,753.50 บาท จำนวนเจ้าหน้าที่/
พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้ารับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 61 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้จ่ายงบประมาณ 350,725.00 บาท จำนวนเจ้าหน้าที่/
พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้ารับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 61 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 2,120,900.00 บาท จำนวนเจ้าหน้าที่/พนักงาน
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้ารับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 85 คน (ดำเนินการถึงไตรมาส 3)
3. ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหา/อุปสรรคจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ไตรมาส 2) )
3.1 ปัจจัยความสำเร็จ
1. มี โครงสร้ างและอั ตรากำลั ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง และคำบรรยายลั กษณะงาน
(Job Description) ที่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการพิ จ ารณาสรรหา คั ด เลื อ กบุ ค ลากรทดแทนตำแหน่ งที่ ว่าง ถู ก ต้อ งตาม
ระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มีการทบทวนแผนการบริห ารทรัพยากรบุคคลระยะยาวให้ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจ จุบั น และนำไปสู่ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อพัฒ นาเสริมสร้าง
ความรู้และยกระดับขีดความสามารถเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ
4. ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก รให้ ค วามสำคั ญ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลของ
หน่วยงาน
5. การกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล และนำหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
6. การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
7. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
3.2 ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากปั จจุบันติดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้ไม่
สามารถจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในจำนวนมากได้
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4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลลัพธ์จากการดำเนิน งานทิศทางการพัฒนาบุคลากรของการบริหารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล
ในช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านสมรรถนะหลักและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและนำมาวิเคราะห์
บริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ส่ งผลต่ อ ทิ ศ ทางและการเตรีย มความพร้อ มในการพั ฒ นาด้ านบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ดั งนั้ น
การบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล จึ งจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารทบทวนและการวิเคราะห์ ปั จจั ย แวดล้ อ ม (SWOT)
ด้านทรัพยากรบุคคล ว่ายังคงมีปัจจัยแวดล้อม ที่ยังต้องดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องและมุ่งเน้นอะไรบ้าง (SWOT
Analysis) ปั จ จั ย แวดล้ อ มภายในและปั จ จั ย แวดล้ อ มภายนอก ประกอบด้ ว ย จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรคหรื อ ปั จ จั ย ที่ คุ ก คาม (Threat) และนํ า ผลการวิ เคราะห์
เพื่ อ กํ าหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของการบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2569 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผลการวิเคราะห์สรุป ดังนี้
SWOT แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก
(Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีโครงสร้างและมีการกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะตำแหน่ง 1. บุ ค ลากรขาดแรงจูงใจในเรื่อ งความก้ าวหน้ าในอาชี พ
ที่ ชั ด เจนเหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา ทำให้พนักงานมีการ เข้า-ออก บ่อย
น้ำบาดาลทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ 2. บุ ค ลากรบางส่ ว นยั ง ขาดทั ก ษ ะด้ า นการสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ข้อมูล และการอธิบาย
2. บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานเชิงรุกการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ เพื่ อ ให้ เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(learning Organization) และพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
3. ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความ
คิดเห็น ความรู้ และความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
4. มีก ารทบทวนแผนการบริห ารทรั พ ยากรบุ คคลระยะยาว
ให้ทันสมัย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุ ค คล เพื่ อพั ฒ น าเส ริ ม สร้ า งค วาม รู้ แ ล ะย กระดั บ ขี ด
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
5. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร
ด้ า นการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งาน รวมทั้ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)
1. บุ ค ลากรมี ช่ อ งทางในการเรี ย นรู้ ห รื อ พั ฒ นาตนเอง - การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ สั งคม
ที่หลากหลาย เช่น มีสถานศึกษา สถาบันการพัฒนา และระบบ การเมือง ภาวะคุกคามการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (E- Learning) พร้อมจะเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้เข้ารับพัฒนาเสริมสร้างความรู้
2. นโยบายระบบราชการ 4.0 รองรับการพัฒนาที่มีความชัดเจน
การพัฒ นาทักษะบุ คลากรภาครัฐ ด้านดิจิ ทัล เพื่อปรับ เปลี่ ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
3. ความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ข อรั บ บริ ก ารจาก
กองบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล มี ส่ ว นในการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากร
5. ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
จากผลการพัฒ นาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการบริหารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาลในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
กระบวนงานองค์กรการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานให้
สอดคล้ องกับ การขั บ เคลื่ อนนโยบาย พั น ธกิจ และยุ ท ธศาสตร์ข องการบริห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาล การ
เสริมสร้างองค์ความรู้โดยการนำแนวคิดด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้สมัยใหม่ มารองรับการปฏิบัติงาน พัฒนา
ด้านการบริหารองค์กรการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต จริยธรรม คุณธรรมในการ
ทำงาน ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ต่อไป
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย แวดล้ อ มปั จ จุ บั น ของเศรษฐกิ จ สั ง คม รวมทั้ ง สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based
Economy โดยมีดิจิ ทัล เป็ น โครงสร้างพื้น ฐานการพั ฒ นา ประกอบกับพระราชบั ญญั ติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการให้บริการภาครัฐ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถยกระดับการบริหาร
การทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถ
คาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การกำหนดแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อรองรับ
เป้าหมายที่กำหนดขององค์กร ดังนั้น ทิศทางในการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 – 2569 จะอยู่ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
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1) พัฒ นาการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงานของการบริหาร
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังคนของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีศักยภาพในการ
ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล การมีเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การเสริมสร้างและพัฒ นา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถ อย่ า งมี คุ ณ ภาพเพื่ อ เตรีย มความพร้ อ มรองรับ การเปลี่ ย นแปลง
(Learning Organization) รวมทั้ ง การสร้ า งนวั ต กรรมปรั บ แนวคิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity Practitioner) มี พื้ น ฐานความเข้ าใจในการปรั บ ปรุง พั ฒ นา แสวงหาเสริ ม สร้า งทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์เพื่อพัฒนางานทั้งผลักดันการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลก้าวไปอย่างมั่นคงในยุค 4.0
3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินหาช่องว่างของการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งของบุคลากรที่จะสามารถ
นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาสามารถนำผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจ
โดยใช้ในการสรรหา การพัฒนา และแต่งตั้งบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับสมรรถนะที่มีและขอบข่ายปริมาณงาน
ที่บุคลากรรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงาน
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4) การทบทวนแผนการบริ หารทรัพยากรบุ คคลระยะยาวให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปั จจุ บั น
และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อพัฒ นาเสริมสร้างความรู้และ
ยกระดับขีดความสามารถพร้อมปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ขอรับบริการจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็น
ปัจจัยผลักดันให้บุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีทักษะในการสื่อสาร มีจิต
สาธารณะ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
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บทที่ 4
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 ของกองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ได้ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในช่วง
5 ปีงบประมาณผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกองบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 และไตรมาส 3 ได้สะท้อนผลสำเร็จการดำเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในภาพรวมองค์กรโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางที่สะท้อนถึงผลลัพธ์เชิง
ประสิทธิภาพในการทำงานของกองทุนพัฒนาน้ ำบาดาลใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านปฏิบัติการ ด้านบริห ารจัดการทุ นหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห าร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ในระดับ
คะแนนการประเมินมากกว่าระดับ 3.8717
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารทบทวนวิ เคราะห์ เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย ภายใน และปั จ จั ย ภายนอก โดย
กระบวนการ SWOT Analysis การนำปัจจัยความสำเร็จ มีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ที่ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาในอนาคตที่องค์กรจะก้าวไปสู่องค์กรในยุค 4.0
โดยกำหนดแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยยังคงยึด หลักการพัฒนา
เพื่ อ สร้ างศั กยภาพของพนั กงานกองทุ น พั ฒ นาน้ ำบาดาลให้ มี อ งค์ ความรู้ ที่ พ ร้อมรองรับ ต่อ การเปลี่ ยนแปลง
การพั ฒ นาทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริการประชาชนและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณ ธรรม จริยธรรม
การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ พร้อมเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
2.2 พัฒนากองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
2.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

๓๐

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

3. เป้าประสงค์
3.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
3.2 เสริมสร้างกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบุคลากร
มีประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
3.3 บุคลากรกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ยุทธศาสตร์
การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงาน และนำปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ทบทวนวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายใน (Internal Environment Scanning) และปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning)
ด้านทรัพยากรบุคลโดยวิเคราะห์ถึงสภาวะปัจจุบันของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และแนวโน้มในอนาคต
รวมถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนของยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
ถึง พ.ศ. 2579) และ แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 - 2569)
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ทบทวนโครงสร้างและบริหารอัตรากำลังคนของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างและอัตรากำลังที่มีความเหมาะสมกับภารกิจของการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : มีการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลังในแต่ละปีงบประมาณให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
พ.ศ. 2565
ภายในเดือน
มกราคม 2565

พ.ศ. 2566
ภายในเดือน
มกราคม 2566

พ.ศ. 2567
ภายในเดือน
มกราคม 2567

พ.ศ. 2568
ภายในเดือน
มกราคม 2568

พ.ศ. 2569
ภายในเดือน
มกราคม 2569

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.1
1.1 ทบทวนโครงสร้างและบริหารอัตรากำลังของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทุกปีงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพิจารณาสรรหา คัดเลือกบุค ลากรทดแทนตำแหน่ง ว่างตรงตามมาตรฐาน
ที่กำหนด เข้าทำงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน
ตามภารกิจของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ตั วชี้ วัด /ค่ าเป้า หมาย : ดำเนิ นการสรรหา คั ดเลื อ กบุค คลทดแทนตำแหน่ งว่างตามระเบี ยบ
ของทางราชการ ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๓๑

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

พ.ศ. 2565
ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

พ.ศ. 2566
ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

พ.ศ. 2567
ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

พ.ศ. 2568
ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

พ.ศ. 2569
ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.2
1.2 ดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ให้มศี ักยภาพในการทำงานเชิงรุก
เป้าประสงค์ : สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกด้านบุคลากรได้อย่างมีศักยภาพ
ตั วชี้วัด /ค่าเป้ าหมาย : มีการทบทวนแผนการบริห ารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลประจำปี อย่ า งครบถ้ ว น
ได้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป
พ.ศ. 2565
ภายในเดือน
มีนาคม 2565

พ.ศ. 2566
ภายในเดือน
มีนาคม 2566

พ.ศ. 2567
ภายในเดือน
มีนาคม 2567

พ.ศ. 2568
ภายในเดือน
มีนาคม 2568

พ.ศ. 2569
ภายในเดือน
มีนาคม 2569

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 1.3
1.3 ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปu
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพวัดและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีการนำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators) ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : มีการนำตัวชี้วัดและระบบการประเมินการปฏิบัติงาน(KeyPerformance
Indicators) ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ดำเนินการ
ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่กำหนดส่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2568
พ.ศ. 2569
ดำเนินการภายใน ดำเนินการภายใน ดำเนินการภายใน ดำเนินการภายใน
ดำเนินการ
1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
ภายใน 1 เดือน
แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 2.1
2.1 จั ด ทำหลั ก เกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด และนำระบบการประเมิ นการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
๓๒

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3.1 เสริมสร้างและพัฒนากองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้ าประสงค์ : บุ คลากรทุ กระดั บมีความรู้ ความสามารถ และคุ ณภาพเตรียมพร้อมเพื่ อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง (Learning Organization)
ตั วชี้ วั ด/ค่ าเป้ าหมาย : (1) บุ คลากรมี ผลการทดสอบหลั งเข้ ารั บการอบรมไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 80
(2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
พ.ศ. 2565
ผลการ บุคลากรที่
ทดสอบ เข้ารับการ
หลังเข้ารับ อบรมมี
การอบรม ความพึง
ไม่น้อยกว่า พอใจไม่
ร้อยละ น้อยกว่า
80 ร้อยละ 85

พ.ศ. 2566
ผลการ บุคลากรที่
ทดสอบ เข้ารับการ
หลังเข้า อบรมมี
รับการ ความพึง
อบรม พอใจไม่
ไม่น้อย น้อยกว่า
กว่าร้อย ร้อยละ 85
ละ 80

พ.ศ. 2567
ผลการ บุคลากรที่
ทดสอบ เข้ารับการ
หลังเข้า อบรมมี
รับการ ความพึง
อบรม พอใจไม่
ไม่น้อย น้อยกว่า
กว่าร้อย ร้อยละ 85
ละ 80

พ.ศ. 2568
ผลการ บุคลากรที่
ทดสอบ เข้ารับการ
หลังเข้า อบรมมี
รับการ ความพึง
อบรม พอใจไม่
ไม่น้อย น้อยกว่า
กว่าร้อย ร้อยละ 85
ละ 80

พ.ศ. 2569
ผลการ บุคลากรที่
ทดสอบ เข้ารับการ
หลังเข้า อบรมมี
รับการ ความพึง
อบรม พอใจไม่
ไม่น้อย น้อยกว่า
กว่าร้อย ร้อยละ 85
ละ 80

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.1
1) โครงการภายใต้แผนงานเสริมสร้างและพัฒ นาการบริห ารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาลให้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1 โครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตร “เสริมสร้างความรู้ พั ฒ นาทั กษะ ด้านการสื่ อสารและ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
1.2 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน
1.3 การพัฒนาฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก/ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E – Learning
1.4 โครงการศึกษาดูงาน “เสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”
กลยุทธ์ที่ 3.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : บุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
พ.ศ. 2565
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2566
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2567
ร้อยละ 85

๓๓

พ.ศ. 2568
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2569
ร้อยละ 85

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.2
1. กิ จ กรรมบู รณาการร่ วมกั นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก รอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ผ่ านวิ ธี การจั ดการอบรม สั มมนา การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เช่ น กิ จกรรมจิ ตอาสา / กิ จกรรม
นั น ทนาการ / กิ จ กรรมจิ ตสำนึ กรั กสิ่ งแวดล้ อมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ท ดแทน
ทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ : บุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ต่อสวัสดิการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
พ.ศ. 2565
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2566
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2567
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2568
ร้อยละ 85

พ.ศ. 2569
ร้อยละ 85

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์ที่ 3.3
1. ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการของบุคลากรกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
5. ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
6. ระยะเวลาดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569
7. งบประมาณดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25,271,560 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,051,800 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,544,440 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5,510,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5,567,800 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 5,597,520 บาท

๓๔

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

8. การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
การเนิน การตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เป็นการกำหนดทิศทางกรอบในการพัฒนาบุคลากร ด้วยกลยุทธ์ แผนงาน
โครงการและกิจกรรม เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งให้เกิดผลการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
การประเมินการบริหารทรัพยากรบุ คคลของกองทุนพั ฒนาน้ำบาดาลจะยึดตามกรอบหลั กเกณฑ์
การประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นรายปี
โดยกำหนดประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1) ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล : โครงสร้าง อัตรากำลัง มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลสำเร็จ ของการดำเนิ น การตามแผนปฏิบั ติการด้านทรัพยากรบุ คคล สภาพแวดล้ อมขององค์กรที่ส นับสนุ น
การดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

๓๕

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

บทที่ 4
การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ไปสู่การปฏิบัติ
การนำแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลระยะยาวไปดำเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ กำหนด
ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคน ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคล้องกันในนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดำเนินงานที่สนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ควรดำเนินการดังนี้
1. การบริหาร
1.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรของการบริห ารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล โดยต้องเสนอ
ขออนุมัติแผน ฯ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ระดับขับเคลื่อนแผน มีฝ่ายบริหารงานทั่วไปทำหน้าที่จัดทำ/ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
1.3 ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จะต้อง
รับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนำไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
2. การขับเคลื่อนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว
2.1 ระดั บ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ มี ก ารบู ร ณาการแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ระยะยาว
พ.ศ. 2565 – 2569 กับ แผนยุ ทธศาสตร์ขององค์กร และใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.2 ระดั บ ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยผลั ก ดั น ให้ น โยบาย
การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของงานประจำ รวมทั้ งเป้ า หมาย มาตรการ และแนวทางไป
ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ดำเนินการในภาพรวม
2.3 ระดับบุคคล ให้แต่ละฝ่ายนำตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลไป
กำหนดในกรอบการประเมินผลระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานและนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดี
ความชอบระดับบุคคล หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป

๓๖

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

3. แนวทางการติดตามประเมินผล
3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พิจารณาอนุมัติตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี
3.2 การประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว โดยกรมบัญชีกลาง
3.3 ตัวชี้วัดในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินรายบุคคล
3.4 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปรับปรุงแผนฯ
4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผน ฯ (BC : Blueprint for Change)
การดำเนิ น การต่าง ๆ ตามแผนการบริห าร ฯ และแผนปฏิ บัติ การประจำปี จะสนับ สนุ น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของบุคลากร ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถสร้าง
ศั ก ยภาพใหม่ ในการทำงาน (ประสิ ท ธิ ภ าพ) มี ค วามพร้ อ มในการทำงานมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
มี คุณ ภาพ (คุ ณ ภาพ) ปรั บ ตั ว เข้ ากั บ สภาวะการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ยุท ธศาสตร์
เกิดผลการปฏิบัติที่มีคุณภาพในการให้บริการ (เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร)
5. ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
5.1 คณะกรรมการบริห ารกองทุนพัฒ นาน้ำบาดาล และผู้ บริห ารของกองบริห ารกองทุ น
พัฒนาน้ำบาดาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
5.2 บุ ค ลากรทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ของกองทุ น พั ฒ นาน้ ำ บาดาลต้ อ งเข้ า ใจ และตระหนั ก
ถึ ง ความสำคั ญ ของการพั ฒ นาตนเองตามโครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดจนความร่ ว มมื อ ร่ ว มคิ ด
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
5.3 ต้องปรับ ปรุงแผน การกำกับติดตาม การประเมิน ผลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ ส อดคล้ อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

๓๗

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

6. การดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: การบริหาร
อัตรากำลัง
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้กลยุทธ์
ทบทวนโครงสร้างและบริหาร
อัตรากำลังของการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลภายใน
มกราคม ทุกปีงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1.1
ทบทวนโครงสร้าง
และบริหารอัตรา
กำลังคนของการ
บริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

มีโครงสร้างและ
อัตรากำลังที่มี
ความเหมาะสม
กับภารกิจของ
การบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล

มีการทบทวน
โครงสร้างและ
อัตรากำลังในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจของการ
บริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลได้แล้วเสร็จ
ภายในมกราคม ทุกปีงบ
ประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1.2
การพิจารณาสรรหา
คัดเลือกบุคลากร
ทดแทนตำแหน่งว่าง
ตรงตามมาตรฐานที่
กำหนดเข้าทำงาน
กองบริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
อย่างโปร่งใส
เที่ยงธรรม

บุคลากรมี
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
และมีความรู้
ความสามารถใน
การทำงานตาม
ภารกิจของการ
บริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล

ดำเนินการสรรหา
ดำเนินการสรรหา คัดเลือก
คัดเลือกบุคคลทดแทน บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง
ตำแหน่งว่างตาม
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ระเบียบ
ของทางราชการ
ครบถ้วน ถูกต้อง
ภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ตำแหน่ง
ว่างลง

๓๘

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565

2566

2567

2568

2568

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
วัดและ
ประเมินผล

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1.3
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของการบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้มี
ศักยภาพในการ
ทำงานเชิงรุก

สามารถปฏิบัติ
งานเชิงรุกด้าน
บุคลากรได้อย่าง
มีศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.1
จัดทำหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลบุคลากร
ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

มีการนำหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดและระบบ
การประเมินการ
ปฏิบัติงาน ((Key
Performance
Indicators)
ประกอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้กลยุทธ์

มีการทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปีอย่าง
ครบถ้วนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม
ทุกปีงบประมาณ

ทบทวนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ
ยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคมทุกปี

มีการนำตัวชี้วัดและ
ระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
(KeyPerformance
Indicators)
ประกอบการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานรายบุคคล
ดำเนินการภายใน
1 เดือน หลังจากวันที่
กำหนดส่งการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

จัดทำหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด และนำ
ระบบการประเมิ นการปฏิ บั ติงาน
เพื่อประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล

๓๙

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565

2566

2567

2568

2569

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
: การพัฒนา
ศักยภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และเสริมสร้าง
ให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1
เสริมสร้างและ
พัฒนากองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

เป้าประสงค์
บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้
ความสามารถ
และคุณภาพ
เตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
(Learning
Organization)

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
(1) บุคลากรมีผลการ
ทดสอบหลังเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(2) บุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การอบรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

แผนงานโครงการ/
กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
“เสริมสร้าง
ความรู้
พัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสาร
และการ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ”
งบประมาณ
652,080

2566
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
“เทคนิคการ
จัดทำแผน
การปฏิบตั ิงาน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ”

งบประมาณ
744,280

2567
2568
2569
โครงการ
โครงการฝึกอบรม
โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร “การ
ฝึกอบรม
หลักสูตร
เสริมสร้าง
หลักสูตร “การ
“การพัฒนา ความรู้ พัฒนา พัฒนาความคิด
ทักษะการคิด ทักษะในการ
เชิงสังเคราะห์
วิเคราะห์
ปฏิบัติงาน
เพื่อประสิทธิผล
ตัดสินใจ และ ของบุคลากร/
ของการ
แก้ไขปัญหา” ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ปฏิบัติงาน”
ประกาศ/
กฎหมายที่
บุคลากรควรรู้”
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
676,480
719,880
746,240

1.2 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

✓
งบประมาณ
785,680

✓
งบประมาณ
785,680

✓
งบประมาณ
785,680

✓
งบประมาณ
785,680

✓
งบประมาณ
785,680

1.3 การพัฒนาฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก/ศึกษา
เรียนรูด้ ้วยตนเองผ่านระบบ
E – Learning

✓
งบประมาณ
250,000

✓
งบประมาณ
250,000

✓
งบประมาณ
250,000

✓
งบประมาณ
250,000

✓
งบประมาณ
250,000

1.1 เสริมสร้างและพัฒนา
กองบริหารกองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ผา่ นวิธีการจัดการ
อบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

๔๐

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้กลยุทธ์
1.4 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า ดู งา น
“เสริ ม สร้ า งความรู้ เ พื่ อ การ
พั ฒ น าก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
องค์กร”

กลยุทธ์ที่ 3.2
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
ขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กร
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล

บุคลากรของกอง
บริหารกองทุน
พัฒนาน้ำบาดาล
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณธรรม
จริยธรรม

ร้ อยละความพึ งพอใจ
ของบุ คลากรที่ เข้ ารั บ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

กิ จ กรรมบู รณาการร่ วมกั นเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ผ่านวิธีการจัดการอบรม สัมมนา
การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เช่ น
กิ จ กรรมจิ ต อาสา / กิ จ กรรม
นันทนาการ / กิจกรรมจิตสำนึก
รั ก สิ่ งแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ ท ดแทน
ทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ

๔๑

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565

2566

2567

2568

2569

✓
งบประมาณ
551,800

✓
งบประมาณ
3,000,000

✓
งบประมาณ
3,000,000

✓
งบประมาณ
3,000,000

✓
งบประมาณ
3,000,000

✓
งบประมาณ
812,240

✓
งบประมาณ
764,480

✓
งบประมาณ
797,840

✓
งบประมาณ
812,240

✓
งบประมาณ
815,600

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.3
การพัฒนา
ศักยภาพและ
เสริมสร้างให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
บุคลากรของ
กองบริหาร
กองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลทุกคน
ได้รับการ
เสริมสร้างให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ภายใต้กลยุทธ์

ร้อยละความพึงพอใจ ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต่ อ ขอบุคลากรกองบริหารกองทุน
สวัสดิการไม่น้อยกว่า พัฒนาน้ำบาดาล
ร้อยละ 85

งบประมาณทั้งสิ้น

๔๒

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565

2566

2567

2568

2569

✓

✓

✓

✓

✓

3,051,800

5,544,440

5,510,000

5,567,800

5,597,520

