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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 

 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 ได้น าปัญหาและอุปสรรคจากผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 เป็นองค์ประกอบในการจัดท าแผนดังกล่าว (ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหน้าที่         
34 - 35) รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางจากการรายงานผล
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2563 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารงานบุคคล โดยมีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 9 แผนงาน ใช้งบประมาณ 3 
แผนงาน/โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ 6 แผนงาน/โครงการมีเป้าหมาย ขั้นตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดที่มี
คุณภาพที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามตารางแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 (หน้า 43) ด้านล่างนี้
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2565 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 
1. การบริหาร
อัตราก าลัง 
 

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี มีโครงสร้างและ
อัตราก าลังท่ีมีความเหมาะสม
กับภารกิจงานกองทุนจัดรูป
ท่ีดินและสอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนแม่บทกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 
2563 – 2565 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

2,536,210 
 
 
 

1.ทบทวน/ปรับโครงสร้าง กรอบ
อัตราก าลังของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2.สรรหาพนักงานกองทุนตาม
โครงสร้างกรอบอัตราก าลังของ
กองทุน 
3. จัดท าสัญญาจ้างพนักงานกองทุน 

    ร้อยละความส าเร็จ 
ในการทบทวน/ปรับ
โครงสร้างและอัตรา 
ก าลังของกองทุนฯ 
พร้อมสรรหาบุคลากรให้
เป็นไปตามโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลัง 
 

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ
ในการทบทวน/จัดท าแผน
โครงสร้างและอัตราก าลัง
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  ก ร อ บ
อัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุน 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการ
ด าเนินงานของกองทุน
จั ด รู ป ท่ี ดิ น ฯ  เ พื่ อ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
    
 
 
 
 

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีการน า
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI และระบบ
สมรรถนะ(Competency 
System) มาใช้ในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

57,240 1.แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานกองทุนฯ 
เพื่อก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. ผู้บังคับบัญชาก าหนดตัวชี้วัด
รายบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน ไปสู่รายบุคคลภายใน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและประเมนิผล
การปฏิบัติงาน(รอบแรก–รอบสอง) 
5. น าคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการเลื่อนค่าตอบแทนเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    ร้อยละ 100 สามารถ
น าระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI และ
ระบบสมรรถนะ 
(Competency 
System) มาใช้ในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของบุคลากรกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ มีการน าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : 
KPI และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มา
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น า
คะแนนจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการเลื่อน
ค่าตอบแทน  

งบประมาณท้ังหมด 2,603,450 บาท 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ถ่ายทอดตัวชี้วัด
บันทึกข้อตกลงทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีการน า
บันทึกข้อตกลงการประเมนิผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

- 1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดในแต่
ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่
รายบุคคลภายในกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
2. ด าเนินการตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน
โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส 1–3 
3. รายงานผลการด า เนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส ท่ี 4 พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

    ร้อยละ 100 สามารถ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด
ได ้

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของบุคลากรกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ มีกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น ากรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียนมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

กลยุทธ์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอยา่งเป็นระบบต่อเนื่องเพือ่รองรับความปกติแบบใหม่ (New normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถา่ยทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM)  
4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของกองทุน 
 

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานสูงสุด ในการ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
องค์กรก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายวเิคราะห์ตดิตาม
และการลงทุน 

10,000 1.ก าหนดหลกัสูตรการฝกึอบรมตาม
ภารกิจงานของแต่ละต าแหน่ง 
2..ติดต่อประสานงานเพื่อส่งรายชื่อ
และช าระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
(ถ้ามี) 
3. ส่งรายช่ือเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

    ร้อยละ 80 ของ
บุคคลากรได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นจากเดิมในการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ท่ีก าหนด 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

กลยุทธ์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอยา่งเป็นระบบต่อเนื่องเพือ่รองรับความปกติแบบใหม่ (New normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถา่ยทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM)  
5. แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านต่างๆ ภายใน
ส านักงานกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ เพื่อยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ  

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถ 
ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมี 
ศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายการเงินและบัญช ี
ฝ่ายวเิคราะห์ตดิตาม
และการลงทุน 

- 1. จัดท าองค์ความรู้ขององค์กร 
(สรุปข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรม) 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
บุคลากรกองทุนฯ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆทีไ่ด้รับมาและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
กองทุนกับหน่วยงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 

    ร้อยละ 70 
ของบุคลากรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัด 
มีการจัดท าและถ่ายทอด
องค์ความรู ้
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุ ค ล า ก ร ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ถ่ายทอดความรู้  

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศของด้านทรพัยากรบุคคล 

6. การจัดใหม้ีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 
 
 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลท่ีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องส าหรับ
ใช้ในการตัดสินในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1.น าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปติดตั้ง
และใช้งานจรงิ 
2.จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
จริง เพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบ
และสามารถใช้โปรแกรมได้ 
3.น าเข้าข้อมูล ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
4.บ ารุงรักษา ให้ระบบฐานข้อมูล
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการผู้ใช้ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อระบบฐานข้อมูล 

    มีระบบสารสนเทศ
ด้านบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการจัดเก็บ
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรท่ีมี
ความทันสมัยและถูกต้อง
ครบถ้วน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบให้มีความ
ทันสมัย 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรทีด่ี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทนุ 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ท างาน 

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิติที่ดี
และมีความสุขในการท างาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายการเงินและ

บัญช ี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม

และการลงทุน 
 

- 1. จัดกิจกรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. ส ารวจความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ี
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 
(Morning  Brief) 

    ร้อยละ 80 ความพึง
พอใจของเจ้าหน้าท่ี
กองทุนจัดที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการท างานกับ
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรไป
ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศใน
การท างานให้มีความสุข
มากย่ิงขึ้น 

8.โครงการเสริมสร้าง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ท างาน 
 

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี มีสวัสดิการ
และความมั่นคงในสายอาชีพ
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - 1.เสนอ ร่างระเบียบเรื่องสวัสดิการ
เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ
คณะกร รมการบริ ห า รกอง ทุนฯ 
พิจารณากล่ันกรอง เห็นชอบ 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูป
ท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  

    มีระเบียบ เร่ือง
สวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการ
จั ด ท า ร ะ เ บี ย บ  เ รื่ อ ง 
สวัสดิการ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
คณะ กร รมก า ร บริ ก า ร
กองทุนฯ เห็นชอบระเบียบ 
เรื่องสวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรทีด่ี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทนุ 

กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

9. การจัดให้มี
ประมวลจริยธรรม
บุคลากร 

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดิน
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี มีหลักเกณฑ์
การประพฤติปฎิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

- 1. จัดท าร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และรับ
ฟังความคิดเห็น 
2. สรุปร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. เสนอร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ ดิ นเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต่ อ
กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (กพ.) 
4. ประกาศประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในราช
กิจจานุเบกษา  
5. น าประมวลจริยธรรมบุคลากร กองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไปบังคับใช้ 
6. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม 

    มีประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ประกาศ เรื่อง ประมวล
จริยธรรมบุคลากรกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคคลากรมีประกาศ เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการประพฤติ
ตน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 
ชื่อต าแหน่ง      ผู้อ านวยการ 

ชื่อกลุ่มงาน ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารกองทุน ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนและจัดท า
งบประมาณของกองทุน วิเคราะห์ค าของบประมาณ บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ มอบหมาย ก ากับ 
ควบคุม สั่งการ เสนอแนะตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่ยาก ซึ่งมีลักษณะงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมาก รับผิดชอบการด าเนินงานของกองทุน ให้สอดคล้องเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ก ากับดูแล ควบคุม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และวิธีการ
ปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. ก ากับดูแลควบคุม ให้ค าปรึกษา ในการสนับสนุนเงินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
 3. น าเสนองานของกองทุนให้คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานพิจารณา รวมถึงให้ค าปรึกษาแนวทางในการด าเนินงานของกองทุน 
 4. ก ากับดูแล ควบคุมการวางแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของกองทุน 
 5. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกองทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจ
และให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 6. ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล แนะน า วางแผน มอบหมายงานให้
ค าปรึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญสูง ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลาย

ด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดเอกสาร งานพัสดุ เป็นต้น 
 2. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 
 3. การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป   
 4. ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ท าลายหนังสือ

ราชการ การเสนอหนังสือ   
 5.  ศึกษาวิเคราะห์ สรุปรายงานเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน  การ

วางแผนงานอัตราก าลัง การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
 6. ควบคุม ก ากบั และตรวจสอบแผนปฏิบัติการต่างๆ ของกองทุน 
 7. ควบคุม และก ากับการประชาสัมพันธ์ของกองทุน รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

และคณะอนุกรรมการต่างๆ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล แนะน า วางแผน มอบหมายงานให้
ค าปรึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูง 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีดังนี้ 
 1.พิจารณาและวิเคราะห์ด าเนินการเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 
 3. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และการจัดท าประมาณการรายได้ การ

จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
 4. ตรวจสอบใบส าคัญทุกประเภทประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ถูกต้องและเป็นไปตาม

ระเบียบ 
 5. ตรวจสอบการจัดท าบัญชี งบประมาณต่างๆ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง: 
  1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล แนะน า วางแผน มอบหมายงาย ให้
ค าปรึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูง 
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. น าเสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผนงานและงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

เงินจากกองทุน 
 2. ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ติดตาม และการลงทุน 

 3. ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนเงินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
  4. ติดตามประเมินผลงาน และผลการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ 

 5. ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการและผลประโยชน์โครงการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  1. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือราชการรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งทางระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเดินส่งหนังสือเร่งด่วนไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก การกลั่นกรองเรื่อง การ
จัดเตรียมเอกสาร  
  3. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก 
  4. ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการและใบลาต่างๆ ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่งจัดท าแผนงาน โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ของกองทุน 
  5. ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเช่น ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าทะเบียนพัสดุ 
ดูแลการเก็บพัสดุในคลัง จัดท ารายงานพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 
  6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 
ชื่อต าแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการต่างๆ 
และจัดท ารายงานการประชุม 
  2. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
และเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือการด าเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือ
เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน  
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ทางสื่อสารมวลชนทางการประชาสัมพันธ์ และทางนิเทศศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนต่างๆ เช่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีแผนบริหารความเสี่ยงร่วมวางแผนงาน โครงการ และจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมถึงการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้จัดสรรของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการตามที่กรมก าหนด และติดตามรายงานความก้าวหน้า เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด เช่น ร่าง วิเคราะห์ เสนอ และติดตามประเมินผลตัวชี้วัด เป็นต้น 
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทาง
สังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานนิติกร 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เสนอแนะแนวทางร่างกฎหมายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ค้นคว้าและวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานกองทุนจัดรูปที่ดิ นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่                 
ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ
และระเบียบต่างๆ  
  2..ปฏิบัติงานด้านติดตามและเร่งรัดหนี้สิน นิติกรรมสัญญา และจัดล าดับความส าคัญโครงการ 
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การใช้จ่ายเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
  2. ปฏิบัติงานทางบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี การงบประมาณ การบัญชี
ทั่วไปของหน่วยงาน การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท
ต่างๆ รายงานสถานะการเงิน ตรวจสอบการรับคืนเงินยืมราชการและเงินทดรองราชการ 
  3. ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนเงินโครงการ เช่น ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับหน่วยงานที่ขอ
สนับสนุนด้านการเงิน และโครงการที่จะถึงก าหนดช าระเงิน 
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี 
หรือการเงินและการธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ใช้ฉบับท่ีกรมบัญชีกลางรับรองแล้ว 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม และการลงทุน 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเงินให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ตรวจสอบ
รวบรวมข้อมูลโครงการเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน วิเคราะห์
โครงการ และสรุปผลการวิเคราะห์โครงการ วิจัย ศึกษาผลประโยชน์  
  2. ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ ท ารายงานผลการติดตามและแนวทางแก้ไข
ปัญหาพัฒนาและปรับปรุงผลการประเมินผลโครงการ  
  3. ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการและผลประโยชน์โครงการ 
  4. ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์การลงทุน 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม และการลงทุน 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษาแนวทางเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนต่อคณะกรรมการต่างๆ 
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงทาง
การเงิน และการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนและข้อจ ากัดการบริหารเงินลงทุนของกองทุนและภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุน เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พร้อมจัดท าบทวิเคราะห์การลงทุนเสนอคณะกรรมการต่างๆ 
  4. วางแผนการลงทุนจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนในระยะสั้น และระยะยาว 
  5. ประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งภายใน
และภายนอก 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์การเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด และสถิติ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน และการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
  2. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศของกองทุน เพ่ืออ านวยการ      
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  3. ตรวจสอบข้อมูล และน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนสนเทศของกองทุน และดูแลบริหาร
จัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภูมิศาสตร์ 

 

 


