
 

4.8 แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย
ที่ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกองทุนให้มีศักยภาพอย่างมืออาชีพระดับสากล รองรับการท างานตามยุทธศาสตร์กองทุน 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับดา้นบุคลากรและสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1. การด าเนินการตามแผน
โครงสร้างและบริหาร
อัตราก าลังกองทุนจัดรปู
ที่ดินฯ 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่มี
ความเหมาะสม 
กับภารกิจงานของกองทุน 

ฝ.บริหาร 2,216,160 1. ศึกษารวบรวมข้อมลูโครงสร้างและ
อัตราก าลังของกองทุนให้เป็นปัจจบุัน 
2. จัดหาบุคลากรตามโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุน 

ต.ค. 61 
- 

ก.ย. 62 

ร้อยละ 80 
  

ร้อยละของความส าเร็จใน 
การด าเนินการตามแผน 
โครงสร้างและบริหารอัตราก าลังของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

2. คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร ลดความซ  าซ้อนในกระบวน 
การท างานของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

ฝ.บริหาร 
ฝ.การเงินบญัชี 
ฝ.วิเคราะห ์
 

 - 1. จัดท าแผนภาพล าดับขั นตอนการท างาน
หลักของส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯและ
กระบวนการท างานหลักและรายการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
ของแต่ละฝ่าย (Flow Chart) 
2. จัดประชุมส านักงาน เพื่อพิจารณา/
ปรับปรุงแผนภาพการท างานหลักของ
ส านักงานและของแตล่ะฝ่าย  
3. รวบรวมจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน 
4. เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือ
เป็นแนวปฏิบัต ิ

ต.ค. 61 
- 

ก.ย. 62 

ร้อยละ 100 ร้อยละของความส าเร็จใน 
การจัดท ากระบวนการ 
ท างานของส านักงาน 
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
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แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 2562 - 2566 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่
ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาสมถรรนะของบุคลากรกองทุนให้มีศักยภาพอย่างมืออาชีพระดับสากล รองรับการท างานตามยุทธศาสตร์กองทุน 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับดา้นบุคลากรและสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาทักษะบุคลากร 
โดยการฝึกอบรม 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ฝ.บริหาร 
ฝ.การเงินบญัชี 
ฝ.วิเคราะห ์
 

35,000 1. จัดท าแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งทีป่ฏิบัต ิ
2. ขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร 
3. ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อ
เพิ่มทักษะและความรูด้้านต่างๆ  ดังนี  
    - ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เป็นเงิน 15,000 บาท 
   -  ด้านการเงินและบัญชี  เป็นเงิน 
10,000 บาท 
   - ด้านการประเมินและการลงทุน เป็น
เงิน 10,000 บาท 
4. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากท่ีได้รับมา
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ในส านักงานทราบพร้อมรายงานผลให้
ผู้อ านวยการทราบ 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 100  ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
ฝึกอบรม 

 

 

แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 2562 - 2566 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่
ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาสมถรรนะของบุคลากรกองทุนให้มีศักยภาพอย่างมืออาชีพระดับสากล รองรับการท างานตามยุทธศาสตร์กองทุน 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับดา้นบุคลากรและสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. แลกเปลี่ยนความรูด้้าน
การเงินภายในส านักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพื่อ
ยกระดับความรู้
ความสามารถทางการเงิน
ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
อย่างยั่งยืน 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
สามารถ 
ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างม ี
ศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 

ฝ.บริหาร 
ฝ.การเงินบญัชี 
ฝ.วิเคราะห ์
 

 - 1. จัดอบรมบุคลากรของกองทุนให้สามารถ
เข้าใจรายงาน 
งบการเงินกองทุน 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บคุลากรกองทุน
กับหน่วยงานที่ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหาร
กองทุน 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 70 ร้อยละของความส าเร็จ 
ในการยกระดับความรู ้
ความสามารถทางการเงิน 
ของบุคลากรกองทุน 
จัดรูปท่ีดินฯ 
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แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 2562 - 2566 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่
ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ (KM) 
กลยุทธ์ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ (KM) ตามตัวชี วัดมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
1. การจัดใหม้ีระบบ
สารสนเทศของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับใช้ใน 
การตัดสินใจด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ.บริหาร 
 

 - 1. ด าเนินการประสานและรวบรวม
ข้อมูลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการจดัท า/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลการฝึกอบรม 
ของบุคลากรกองทุน 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 100  ร้อยละของฐานข้อมลูของ 
บุคลากรมีเป็นปัจจุบันและ 
ถูกต้องครบถ้วน 

2. การถ่ายทอดความรู้
ภายในกองทุน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

เสรมิทักษะความรู้เพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ.บริหาร 
ฝ.การเงินบญัชี 
ฝ.วิเคราะห ์
 

 - 1. แสวงหาความรู้ที่จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่อกองทุน 
2. การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานใน
กองทุนเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 70 ร้อยละของความส าเร็จ 
ในการยกระดับความรู ้
ความสามารถ ของบุคลากรกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ 
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แผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 2562 - 2566 



 

 

 

 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่
ท้าทาย 

ตัวชี้วัดและ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมและวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
1. การถ่ายทอดตัวชี วัด 
การด าเนินงานของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ สูร่ายบุคคลเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯมีการน า
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ(Key 
Performance Indicators :KPI) 

ฝ.บริหาร  - 1. ศึกษารวบรวมกระบวนงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละบุคคล 
2. ประชุมชี แจงเพ่ือท าความตกลง
เกี่ยวกับภาระงานในหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและตัวชี วัดรายบคุคล 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 100 ร้อยละของบุคลากรที่ม ี
การน าระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (KPI) 
มาประกอบการประเมินผล 
รายบุคคล 

2. การเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน มีกิจกรรมดังนี  
   1. กิจกรรมการสรรหา
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยก
ย่อง เชิดชูและชมเชย อย่าง
เป็นธรรม 
   2. กิจกรรม 5 ส 

บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
ได้รับ 
การพัฒนาให้มีคณุภาพชีวิตที่ด ี
และมีความสุขในการท างาน 

ฝ.บริหาร 
ฝ.การเงินบญัชี 
ฝ.วิเคราะห ์
 

 - 1.ก าหนดแผนการด าเนินโครงการ
เสรมิสร้างบรรยากาศในการท างาน 
2. ด าเนินการชี แจงให้บุคลากร
รับทราบแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตามแผนโครงการ
เสรมิสร้างบรรยากาศในการท างาน 
4. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
เสนอผู้อ านวยการ 

ต.ค. 62 
- 

ก.ย. 63 

ร้อยละ 100  ร้อยละในการมสี่วนร่วมของ 
บุคลากรในโครงการเสรมิสร้าง
บรรยากาศ 
ในการท างาน 
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กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื นท่ี พ.ศ. 2562 - 2566 



 

 
 

 


