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ค าน า 
 

การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563.–.2565)).แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจัดท าและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะท างาน
ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกองแผนงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายผังเมืองและกฎหมายจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ผู้อ านวยการส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ และ
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นคณะท างานและเลขานุการ มีมติเห็นชอบกับร่าง
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 

 การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี                  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกองทุนและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 เพ่ือใช้ในการบริหารบุคลากรของกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
กองทนุจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

 

 

ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
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บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ให้มีความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ             
โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ทั้งนี้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล ให้
มีสมรรถนะ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งปลูกฝัง
ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรในการท างานอย่างมืออาชีพ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้จัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมถึงแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปี 2564 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติการ 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.2.2 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.2.3 เพ่ือจัดท าและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้รองรับกับ
ภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 
1.3 โครงสร้างส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฝ่ายการเงินและบัญชี

ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

อนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไข กองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

อนุกรรมการด้านบริหารกองทุน 
และส านักงานกองทุน

ฝ่ายวิเคราะหต์ิดตามและการลงทนุ 
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1.3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธานกรรมการ ท าหน้าที่บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่
 1.3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
 1.3.3 คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและส านักงานกองทุน มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น
ประธานอนุกรรมการ ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.3.4 คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มี
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้รับมอบหมายก ากับดูแลส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ท า
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งข้อคิดเห็น 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน 
 1.3.5 ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และท าหน้าที่บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ทบทวนอัตราโครงสร้างของ
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยปรับโครงสร้างและอัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานในปัจจุบันและแบ่งการบริหารงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 - ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การก ากับ
ดูแลงานสารบรรณงานพัสดุ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย และงานจัดท าแผนปฏิบัติการของ
กองทุน ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือ และเอกสารทางราชการต่าง ๆ  ของกองทุน 
    (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ 
บัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ 
    (3) ดูแลบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร วางแผนอัตราก าลัง 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  สวัสดิการ ความต้องการของต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
  (4) รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร 
ผลการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและน าเสนอผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
    (5) จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุน และจัดท ารายละเอียด
ความ ต้องการงบประมาณประจ าปี 

2 
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    (6) รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวินิจฉัยปัญหาที่
เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ประเมินผลทางด้านการเงิน การบัญชี งานเบิกจ่าย และงานจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ดังนี้ 
 (1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการใช้จ่าย การจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ด าเนินการด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง ควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดท ารายงานทางการเงินของกองทุน 
 ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ความ
เป็นไปได้ การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนผลประโยชน์ในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่   

1.4 กรอบอัตราก าลัง 
 กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีจ านวน 15 อัตรา
(ปัจจุบันมี13 อัตรา) ประกอบด้วย 
 1.4.1 ข้าราชการ จ านวน 4 อัตรา(ปัจจุบัน 3 อัตรา) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน   1 อัตรา 
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1 อัตรา 
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   1 อัตรา 
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน  1 อัตรา (อัตราว่าง) 
 1.4.2 พนักงานราชการ  จ านวน 1 อัตรา (ปัจจุบัน 1 อัตรา) 
  ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   1 อัตรา 

 1.4.3 พนักงานกองทุนจ านวน 9 อัตรา (ปัจจุบัน 9 อัตรา) 
  ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป   2 อัตรา 
  ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   3 อัตรา 
  ต าแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์    1 อัตรา 
  ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   1 อัตรา 
  ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา 
  ต าแหน่ง พนักงานนิติกร     1 อัตรา 

 กรอบอัตราก าลังจ านวน 15 อัตรา ปัจจุบันมี 14 อัตรา 
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หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน 
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่    
ผู้อ านวยการ 1   
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
   1.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1   
   1.2 พนักงานบริหารงานทั่วไป   2 
   1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์   1 
   1.4 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 
   1.5 พนักงานนิติกร   1 
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี    
   2.1 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 1   
   2.2 พนักงานการเงินและบัญชี   3 
3. ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามผล    
   3.1 หัวหน้าวิเคราะห์และติดตามผล -   
   3.2 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง  1 1 
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน    

รวม 3 1 9 

หมายเหตุ    1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 2. ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ของทางราชการ  
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บทที่ 2 

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่และการบริหารทุนหมุนเวียน 
 2.1.1 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 ธันวาคม 2547 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้
ในมาตรา81.(3).ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

2.1.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการบริหารงานของ
ส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2555 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
บริหารจัดการงานของส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุและงาน
บัญชี โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) การบริหาร ก าหนดให้น ากฎ ระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งในด้านการ
บริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานบัญชี 

2) การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยต้องเสนอภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวงเงินประมาณการรายจ่าย
ประจ าปี คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

  3) การตรวจสอบภายใน ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามปีงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
  2.1.3 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ .25.กันยายน 2558.เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
บริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณากลั่นกรอง ก ากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน การบริหารบุคคล 
การเงิน การพัสดุ การก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) การบริหาร ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนก าหนดโครงสร้างการบริหารทุน
หมุนเวียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และให้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ ประมาณการ
รายรับรายจ่าย และประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
อนุมัติอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 
วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
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 2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย  
   (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ  
 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกิน .3.คน.ซึ่งประธานแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   (4) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  
 (2) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด  
   (3) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี และ  
 (4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
 3) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน และการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน อ านาจหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 
 4) การบัญชีและการตรวจสอบ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานการเงินของทุน
หมุนเวียน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน 60.วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) โดยให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทุนหมุนเวียนท า
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี โดยจัดท ารายงานการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 150.วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายใน 30.วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงให้มี
ระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 
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5) การประเมินผล ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนเป็น

ประจ าทุกปี โดยประเมินในด้านต่อไปนี้  
   (1) การเงิน  
   (2) การปฏิบัติการ  
   (3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   (4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
   (5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และ  
   (6) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 
 

 2.1.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทุนหมุนเวียน ประกาศเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1) ให้ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังของทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ     
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 2) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน หรือ
สรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ กรณีสรรหาบุคคลภายนอกให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณะหนึ่งจ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างทุนหมุนเวียน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 
 3) การท าสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในในสัญญาจ้าง 
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่  2         
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2).“ปรับปัจจุบัน”.เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 

 2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีจ านวนทั้งสิ้นรวม 23 ฉบับ 
ประกอบด้วย 
  1) ความมั่นคง 
  2) การต่างประเทศ 
  3) การเกษตร 
  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  5) การท่องเที่ยว 
  6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
  8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
  11) ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต 
  12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  14) ศักยภาพการกีฬา 
  15) พลังทางสังคม 
  16) เศรษฐกิจฐานราก 
  17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
  18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
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  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  22) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความ
จ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเป้าการพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมี
ระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของ
คนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12..(พ.ศ..2560.–.2564).จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) แผนพัฒนาฯ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6) แผนพัฒนาฯ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  7) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) แผนพัฒนาฯ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) แผนพัฒนาฯ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมุ่งเน้นการ
ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคีและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพูนการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
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 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยก าหนดแผนนโยบายฯ การด าเนินงาน ดังนี้ 
 แผนนโยบายฯ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 แผนนโยบายฯ ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 3 แผนนโยบายฯ ดังนี้ แผนนโยบายฯ
ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 
จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมีแผนนโยบายฯที่สอดรับการปฏิบัติงานของกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (digital workforce) ขึ้นมารองรับการท างาน ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
เน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และ
กลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และแผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี มุ่งเน้นการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้
ท างานและผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็น
บทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนและผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการ
อ านวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน 

 2.2.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 5 แผนกระทรวงฯ ดังนี้ 
  แผนกระทรวงฯ ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและม่ันคงภายใน 
  แผนกระทรวงฯ ที ่2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  แผนกระทรวงฯ ที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  แผนกระทรวงฯ ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
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  แผนกระทรวงฯ ที ่5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล   
  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นแผนกระทรวงฯ การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย 1. พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานสู่ระดับสากล 2. พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 3. องค์กรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 2.2.6 แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกอบด้วยภารกิจกรม 4 ด้านดังนี้ 1) การผังเมือง  
2) การพัฒนาเมือง 3) การอาคาร 4) การบริการด้านช่าง และประกอบด้วย 2 แผนกรมฯ ดังนี้ 
  แผนกรมฯ ที่ 1 พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง 
  แผนกรมฯ ที่ 2 พ้ืนที่เมือง/ชุมชน พ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจกรม ด้านที่ 2 การพัฒนาเมือง
และแผนกรมฯ ที่ 1พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง
โดยมีเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่เมืองให้มีความน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพ้ืนที่ มีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

 2.2.7 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
  แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย 3 แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้แพร่หลาย 
  แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน 
  แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
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แผนปฏิบัติการฯ ที ่1  การเสรมิสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือตอบสนองภารกิจกองทุน
แผนปฏิบัติการฯ ที ่2  พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์ความรูข้องกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
แผนปฏิบัติการฯ ที ่3  ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี  
                          และสรา้งแรงจูงใจในการท างาน 
 
 

2.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

แผนกรมฯ ที่ 1 พ้ืนที่เมือง / ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์  
                   ด้านการผังเมือง 
 

 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

แผนพัฒนาฯ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนแม่บท ประเด็นที่ 11 ศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บท ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บท ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนกระทรวงฯ ที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร(Environmental Analysis: SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S)/ จุดอ่อน(Weakness: W) จากปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผลท าให้
การด าเนินงานภายในหน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ 
 จุดแข็ง (Strength: S) หมายถึง ลักษณะเด่นของการด าเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่มี

ผลต่อความส าเร็จของหน่วยงาน 

 จุดอ่อน (Weakness : W) หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ท าได้ไม่ดี เป็นอุปสรรคความส าเร็จ
ขององค์กร 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities:.O)/ ภัยคุกคาม (Threats:.T) จากปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือน ามาใช้
ประโยชน์ได้) เช่นสภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาวัตถุดิบ หรืออุปนิสัยการรับบริการของผู้ใช้บริการเป็นต้น 

 โอกาส (Opportunities:.O).หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

 ภัยคุกคาม (Threats:.T) หมายถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงาน            
ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

 3 .1 .การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เครื่องมือ Mckinsey’s 7 -S  F ramework  ดังนี้   
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานภายใน

องค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่ 

3.1.1 ด้านคา่นิยมร่วม (Share Values): ค่านิยมร่วมขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
 จุดอ่อน  
 - ขาดการสื่อสาร และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
  3.1.2 ด้านการวางแผน (Strategy): แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 

 จุดอ่อน  
 - ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ
 ในปีถัดไป 
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 3.1.3 ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure):.โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  จุดแข็ง (Strength: S) 
  - โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตราก าลัง การแบ่งแยกฝ่ายงาน และต าแหน่งงานที่ชัดเจน 
  - มีการก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
  - ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง จึงท าให้โครงสร้างอัตราก าลังในปัจจุบันมีบุคลากรไม่ครบทุกฝ่าย 
 3.1.4 ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System): กระบวนการท างานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
  - ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร  

3.1.5 ด้านรูปแบบการจัดการ (Style): รูปแบบและวิธีการด าเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
  - ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
  - มีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 - ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
 3.1.6 ด้านบุคลากร (Staff): จ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
  - สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
   - บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
   - ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
 3.1.7 ด้านทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills): ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 
  จุดแข็ง (Strength: S) 
  - บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  จุดอ่อน (Weakness: W) 
   - ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
   ของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
   - ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
    ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
  - บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
  3.2.1 ด้านนโยบายและการเมือง (Political Component: P): ปัจจัยด้านการเมือง 
   โอกาส (Opportunities: O) 
   - พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
   - กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
  อุปสรรค (Threats) 
   - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
 3.2.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E): ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
  โอกาส(Opportunities: O) 
   - รัฐให้ความส าคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มี
แนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
  อุปสรรค (Threats) 
   - การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ท าให้องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
 3.2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S): ปัจจัยด้านสังคม 
  โอกาส(Opportunities: O) 
   - 
  อุปสรรค (Threats)  
   - สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหารให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
   - New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของกองทุน 
 3.2.4 ด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T): ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
  โอกาส (Opportunities: O) 
   - การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
   - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในภารกิจของกองทุน 
  อุปสรรค (Threats) 
    - เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
   - New normal ความผิดปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของกองทุน 
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การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางแสดง SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) 
S1: มีการก าหนดค่ านิ ยมองค์กรเพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากร 
S2: มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตราก าลัง การ
แบ่งแยกฝ่ายงาน และต าแหน่งงานที่ชัดเจน 
S4: มีการก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
S5: มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6: ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
S7: มี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได ้
S9: บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1: ขาดการสื่ อสารและ การท าความ เข้า ใจ
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
W2: ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคลากรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ ในปี
ถัดไป 
W3: ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง จึงท าให้โครงสร้าง
อัตราก าลังในปัจจุบันมีบุคลากรไม่ครบทุกฝ่าย 
W4: ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อวิเคราะห์
และพัฒนาองค์กร 
W5: ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
W6: บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาดความ
มั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
W7: ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง 
เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W8: ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
W9: ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนใน
ทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
 

W10: บุ คลากรขาดความรู้  ทั กษะใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค Tows Matrix 
ตางราง กลยุทธ์เชิงรุก SO 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
S1: มีการก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือ
เป็ นแนวทางการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากร 
S2: มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบ
อัตราก าลัง การแบ่งแยกฝ่ายงาน และ
ต าแหน่งงานที่ชัดเจน 
S4: มีการก าหนดมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
S7:.มี เกณ ฑ์ การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
S9:.บุ ค ล าก รส่ วน ให ญ่ มี ค ว าม รู้ 
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก ากับดูแล
ทุนหมุนเวียนให้ความส าคัญและส่งเสริม
การพัฒนาทุนหมุนเวียน 
O4:.การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 
 

พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และรองรับความปกติแบบใหม่ 
(New normal) 

 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้
ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
O3: รัฐให้ความส าคัญกับการปรับฐานเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้
ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4: การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการ
สื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
O5: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ สารสนเทศ
ทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
ในภารกิจของกองทุน 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดย
กระทรวงการคลัง 
T2: การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ท าให้องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน 
ท าให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหารให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบ
ต่อวิธีการด าเนินงานของกองทุน 
T5:.เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง กลยุทธ์เชิงรับ ST 
จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

S1: มีการก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
S5: มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6: ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 
 
 

T2:.New normal ความปกติแบบ
ใหม่ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
ถดถอยท าให้การด าเนินโครงการจัด
รูปที่ดินฯ มีผลต่อการท างานของ
บุคลากรในองค์กร 
T3:.ก าร เติ บ โต ท า ง เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่ส่งผลให้บุคลากรสื่อสารกัน
น้อยลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่
ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงาน
ของกองทุน 

การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับ ด้ านบุ คล ากร และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และรองรับ
ความปกติ แบบ ใหม่  (New 
normal) 

 

ตาราง กลยุทธ์เชิงพัฒนา WO 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
W3:.ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง 
จึงท าให้ โครงสร้างอัตราก าลังใน
ปัจจุบันมีบุคลากรไม่ครบทุกฝ่าย 
W7: ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการ
โยกย้ ายจึ งต้ อ งใช้ เวล า ใน การ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W8: ภารกิจงานที่ นอกเหนื อจาก
ภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 
W9: ขาดบุคลากรในด้านการบริหาร
การลงทุน ในทรัพย์ สิ นและด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
W10: บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ
ใหม่ในการปฏิบัติงาน 

O4: การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 
O5:.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้
บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ภารกิจของกองทุน 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การถ่ายทอดและเข้าใจองค์
ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(KM) 
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ตาราง กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา WT 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

W6: บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน และขาดความมั่นคงชัดเจน
ทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
W7:.ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการ
โยกย้ ายจึ งต้ อ งใช้ เวล าใน การ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W8: ภารกิ จงานที่ นอกเหนื อจาก
ภารกิจหลักมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 
 

T1: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2:..การแข่งขันของตลาดแรงงาน   
ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ท าให้
องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
 

ก า ร ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
บุคคลากรที่ดี และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร 
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ตารางการวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT Analysis) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลTOWS Matrix 
 

Strengths (S)จุดแข็ง 

S1: มีการก าหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
S2: มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตราก าลัง การแบ่งแยก
ฝ่ายงาน และต าแหน่งงานท่ีชัดเจน 
S4: มีการก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค า
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
S5: มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6: ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
S7: มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายได ้
S9: บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

Opportunities (O) โอกาส 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนา
ทุนหมุนเวียน 
O3: รัฐให้ความส าคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4: การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น 
O5: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีสารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจของกองทุน 

Threats (T)ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

T1: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2: การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ท าให้องค์กรถูกแย่งชิง
บุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหาร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของกองทุน 

T5: เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

S-O Strategies กลยุทธ์เชิงรุก 

S1 S2 S3 S4 S7 S8 S9 และ O1 O2 O4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตาม
ประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สู่รายบุคคล เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 

S1 S5 S6 และ T2 T3 T4 การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และรองรับความ
ปกติแบบใหม่ (New normal) 
แผนงาน 
1. จัดท าและทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุนและเพ่ิมอัตราก าลัง 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
3..พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อรองรับความปกติแบบ
ใหม ่(New normal) 
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Weakness (W)จุดอ่อน 

W1: ขาดการสื่อสารและ การท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
W2: ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
แผนฯ ในปีถัดไป 
W3: ขาดบุคลากรในบางต าแหน่ง จึงท าให้
โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันมีบุคลากรไม่ครบ
ทุกฝ่าย 
W4: ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อ
วิเคราะห์และพัฒนาองค์กร 
W5: ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
W6: บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน และขาด
ความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าใน
องค์กร 
W7: ลักษณะงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาใน
ก ารถ่ ายท อ ด งาน ม าก  ซึ่ งส่ งผ ล ให้ ก าร
ป ฏิ บั ติ งาน ขาดความ ต่ อ เนื่ อ งแ ละ ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
W8: ภารกิจงานท่ีนอกเหนือจากภารกิจหลักมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร และการพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง 
W9: ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุน
ในทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุน 
W10:บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

Opportunities (O) โอกาส 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้ก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนา
ทุนหมุนเวียน 
O3: รัฐให้ความส าคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4: การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น 
O5:.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีสารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจของกองทุน 

Threats (T)อุปสรรค 

T1: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2: การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ท าให้องค์กรถูกแย่งชิง
บุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ท าให้องค์กรต้องปรับวิธีการ
บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการด าเนินงานของกองทุน 
T5: เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

W-O Strategies กลยุทธ์เชิงพัฒนา 

1. W3 W7 W8 W9 และ O4 O5 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน 
การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
 
2. W7 W10 และ O4 O5 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้
ของกองทุนจัดรูปท่ีดิน (KM) 
แผนงาน 
1. การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
2. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
 

W-T Strategies กลยุทธเ์ชิงแก้ปัญหา 

W6 W7 W8 และ T1 T2 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีดีและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติการท างานของบุคลากร 
แผนงาน 
1. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
2. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
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 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินการตามแผนโครงสร้าง
และบริหารอัตราก าลังกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
มีโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีมีความเหมาะสม
กับภารกิจงานของกองทุนรอ้ยละ 80 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนโครงสร้างและบริหาร
อัตราก าลังของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 2,216,160 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 

2. คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร ลดความซ้ าซอ้นในกระบวนการท างานของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนการท างานของส านักงาน 
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 - ทุกฝ่าย อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งส าเร็จ
แล้ว 90%ส่วน 10 % ท่ีเหลือคือการ
เข้ารูปเล่ม 

3. การพัฒนาทักษะบุคลากร 
โดยการฝึกอบรม 

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ร้อยละ 100 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 35,000 ทุกฝ่าย ด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ
COVID-19 ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามแผน 

4. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน
ภายในส านักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ
ทางการเงินของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
อย่างยั่งยืน 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สามารถปฏิบัติงานเชิง
รุกได้อย่างมีศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 

ร้อยละ 70 

ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับ
ความรู้ความสามารถทางการเงินของ
บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ- ทุกฝ่าย เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 

5. การจัดให้มีระบบสารสนเทศของ
กองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลท่ี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 100 

ร้อยละของฐานข้อมูลของบุคลากรมี
เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างกองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ และโปรแกรมเมอร ์
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

6. การถ่ายทอดความรู้ภายใน
กองทุน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

เสริมทักษะความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 70 

ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับ
ความรูค้วามสามารถ ของบคุลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝ่าย เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 

7..ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตั ว ชี้ วั ด 
การด าเนินงานของกองทุนจัด
รูป ท่ีดิ นฯ  สู่ รายบุ คคลเพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กองทุนจัดรูปท่ีดินฯมีการน าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ(Key Performance 
Indicators :KPI)ร้อยละ 100 

ร้อยละของบุคลากรที่มีการน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
มาประกอบการประเมินผลรายบุคคล 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 

8. การเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน มีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมการสรรหาบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ดีเด่นใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง เชิดชู
และชมเชย อย่างเป็นธรรม…. 
2. กิจกรรม 5 ส 

บุคลากรกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ในการท างานร้อยละ 100 

ร้อยละในการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝ่าย เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 
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  จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 สามารถน ามา
แสดงด้านปัจจัยความส าเร็จ และปัญหา/อุปสรรคจากผลการด าเนินการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ดังนี้ 
 1. ปัจจัยความส าเร็จ 
  1.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีโครงสร้างและอัตราก าลัง พร้อมทั้งมีการบริหาร
อัตราก าลังที่มีความเหมาะสม 
  1.3 การกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินภายในส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ การถ่ายทอดความรู้ภายในกองทุน เป็นต้น 
  1.4 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 
 2. ปัญหาและอุปสรรค 
  2.1 การบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ยังไม่ เป็นระบบในบางเรื่อง เช่น            
การรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ มีความซ้ าซ้อนและคล้ายคลึงกัน ดังนั้นควรมีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดระยะเวลา และ
ขั้นตอนในการท างานให้มีความสะดวกข้ึน 
  2.2 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ยังขาดการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัย 
  2.3.เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายภาครัฐ    
ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาฯ ท าให้การพัฒนาทักษะบุคลากรโดยการฝึกอบรม 
ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT)..ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค
จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่ากองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการสานต่อในเรื่องของความส าเร็จที่ได้ด าเนินการมาให้มี
ความต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ยังคงมีอยู่ และสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการขับ
เคลื่อนที่เป็นรูปธรรมโดยการทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564   
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องบรรจุประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานในแผนดังกล่าว ดังนี้     
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 1. การบริหารและเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว      
โดยด าเนินการทบทวนแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารอัตราก าลังของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ให้มีศักยภาพในการท างานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ 
 2. การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 3. การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาระบบ
การบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในเรื่องต่างๆ 
 4. การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เช่น กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ภายในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นต้น 
 5. การจัดท าระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และใช้ข้อมูลในการบริหารงานหรือในการตัดสินใจ 
 6. การสร้างบรรยากาศการท างาน วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
4.1 ค่านิยม 

 
 
 
  
4.2 วิสัยทัศน์ 
 “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และท างานอย่างมืออาชีพ”  

4.3 พันธกิจ 
 1) บริหารบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทุน 
 2) เสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร 

4.4 แผนปฏิบัติการ 
 1) การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือตอบสนองภารกิจกองทุน 
 2) พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

4.5 เป้าหมาย 
 1) เพ่ือยกระดับความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากรของกองทุนให้สามารถตอบสนองภารกิจกองทุน 
 2) มีระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการปฏิบัติงานบุคลากร และเสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กร 
 3) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีข้ึน 

4.6 กลยุทธ์ 
 1) การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคคลกรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
 4) บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน(KM) 
 5) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
 
 

Transparence 
(ความโปร่งใส) 

Honest 
(ความซื่อสัตย์) 

Achievement 
(การบรรลุผลส าเร็จ) 

Integration 
(ผสมผสาน, บูรณาการ) 

T H A I 
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4.7 แผนงาน 
 1) จัดท าและทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุนและเพ่ิมอัตราก าลัง 
 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
 3) การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สู่รายบุคคล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4) การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
 5) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในส านักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 6) โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน 
 7) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
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4.8 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนปฏิบัติการ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

วิสัยทัศน์ 
 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
เป้าหมาย  
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และท างานอย่างมืออาชีพ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์ความรู้
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  

พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรใหม้ี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

บริหารบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของกองทุน 

การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจกองทุน 

 

การเตรียมความพร้อม ในการ
รองรับด้านบุคลากรและสนับสนุน
ให้ บุ ค ล าก ร ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
และรองรับความปกติแบบใหม่ 
(New normal) 
 

เสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร 

ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็น
บุคลากรที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ 
ถ่ายทอดและเข้าใจ องค์ความรู้ของ
กองทุนจัดรูปท่ีดิน (KM) 
 

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร  
ที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์ความรู้
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพ่ือตอบสนองภารกิจกองทุน 

 

ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึก 
ของการเป็นบุคลากรที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
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ความสอดคล้องและการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกองทุนจัดรูปที่ดินฯกบัแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นแผนปฏิบตัิการ  
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

แผนปฏิบัติการ ที่ 1 สนับสนุนด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 

 
 
แผนปฏิบัติการ ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

 
แผนปฏิบัติการ ที ่3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
 

ประเด็นแผนปฏิบตัิ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนปฏิบัติการฯ ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเพื่อตอบสนองภารกิจกองทุน 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที่.2.พัฒนาระบบสารสนเทศและองค์
ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที ่3 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้
มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี และสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน 
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4.9 แผนการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

แผนปฏิบัติการฯ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 
ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
สมรรถนะบุคลากรเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจกองทุน 

- พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สู่รายบุคคล เพือ่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

167,690 49,570 51,120   67,000 
 

2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ
ทุนหมุนเวียน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

- การเตรียมความพร้อมในการ
รอ งรั บ ด้ าน บุ ค ล าก ร  แ ล ะ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒ นาสมรรถนะอย่ าง เป็ น
ระบบ ต่อเนื่องและรองรับความ
ปกติแบบใหม่ (New normal) 

1. จัดท าและทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตราก าลัง 

8,188,910 - - เพ่ิม 
 

2 อัตรา 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 153,000 36,000 36,000 81,000 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและองค์ความรู้ของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

-.พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

1. การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒ นธรรมองค์กรให้ มี
จิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี 
และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

- ก า ร ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย ร ติ
บุคลากรที่ดี  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร 

1. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

2. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน  
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

เพม 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 การเสรมิสรา้งและพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อตอบสนองภารกิจกองทุน 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1. จัดท าและทบทวน
แ ผ น โค รงส ร้ า งก า ร
บริหารกองทุนและเพิ่ม
อัตราก าลัง 
 

กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี มี
แผนโครงสร้างและอัตราก าลังท่ีมี
ความเหมาะสมกับภารกิจงานกองทุน
จัดรูปท่ีดินและสอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนแม่บทกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี พ.ศ. 2563 – 2565 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 

2,213,160.- 
 
 
 
 
 
 

1..ศึ กษ ารวบรวมข้ อมู ล โครงสร้ างและ
อั ต ราก าลั งข อ งกอ ง ทุ น ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น 
2..ท บ ท วน /จัดท าก รอบ โครงสร้ างการ
บริหารงานกองทุน 
3 ..จั ดห าบุ คลากรตาม โครงสร้ างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุน (พนักงานกองทุน) 
 

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 

 

 

ร้ อ ย ล ะ ค วาม ส า เร็ จ ใน ก า ร
ทบทวน/จัดท าแผนโครงสร้างและ
อัตราก าลังของกองทุนฯ พร้อม
จัดหาบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 
 

ระดับความส าเร็จใน
การทบทวน /จัดท า
แผน โครงสร้ างแล ะ
อัตรา ก าลังของกองทุน
จัดรูปท่ีดินฯ 
 
 

2..โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะบุคลากรของ
กองทุน 
 

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด ในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กร
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและ 
การลงทุน 

36,000.- 1. ส ารวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่าย 
2..ติดต่อประสานงานเพื่อส่งรายชื่อและช าระ
เงินค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมใน
แต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ร้อยละ 100 ของบุคคลกรได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือตอบสนองภารกิจกองทุน 
กลยุทธ์ พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคคลกรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 
3. การถ่ายทอดตัวชี้วัด
ก ารด า เนิ น งาน ข อ ง
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ สู่
รายบุคคล เพื่อประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 

กองทุนจัดรูปท่ีดินมีการน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI 
แ ล ะ ร ะ บ บ ส ม ร ร ถ น ะ
(Competency System) มาใช้ ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 

51,120 1. ศึกษารวบรวมกระบวนงานในหน้าท่ีความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ งแ ต่ ล ะ บุ ค ค ล ..... . .. . .. . . . 
2..ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่บุคคล
ภายในกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5..น าคะแนนจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
มาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินผลงาน
รายบุคคล 
6. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

ขั้นตอนที่ 1-3  
ต.ค. 63 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4-5 
1ต.ค. 63 – 
31มี.ค. 64 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

 

ร้อยละ 75 ของบุคคลกรกองทุน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

ร้ อ ยล ะ ขอ งบุ ค ล าก ร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ มี
การน าระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance 
Indicators : KPI แ ล ะ
ร ะ บ บ ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency 
System) ม าป ระ ก อ บ 
ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 พฒันาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรและองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
4 . ก ารจั ด ให้ มี ระบ บ
สารสน เท ศ เพื่ อ ก าร
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องส าหรับใช้ในการตัดสินใน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- 1. รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
   - ข้อมูลทั่วไป 
   - ข้อมูลการประเมิน 
   - ข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
   - ข้อมูลการฝึกอบรม เป็นต้น 
2. ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ร้อยละของการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของบุคลากรท่ี
มีความทันสมัยและ
ถูกต้องครบถ้วน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 พฒันาระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
กลยุทธ์บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปท่ีดิน(KM) 
5 . แลกเปลี่ ยนความรู้
ด้านต่างๆ ภายในส านัก 
งานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 
เพื่ อ ย ก ระ ดั บ ค วาม รู้
ความสามารถของบุคลากร
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ  

กอ งทุ นจั ด รูป ท่ี ดิ น ฯ  ส าม ารถ 
ป ฏิ บั ติ ง า น เชิ ง รุ ก ไ ด้ อ ย่ า ง มี 
ศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ

ลงทุน 

 - 1. จัดท าองค์ความรู้ขององค์กร 
2. จัดอบรมบุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ
ท่ี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุนกับ
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

ต.ค. 63 –ก.ย. 64 ร้อยละ 70ของบุคลากรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 

มีการจัดท าและถ่ายทอด
องค์ความรู ้

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรท่ีดี และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
6. โครงการ เสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 

บุคลากรกองทุนจัดรูป ท่ีดินเพื่ อ
พัฒนาพื้นท่ี ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิติท่ีดีและมีความสุขใน
การท างาน 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี

ฝ่ายวิเคราะห์
ติดตามและการ

ลงทุน 
 

- 1. จัดกิจกรรมการสรรหาบุคลากรกองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่องเชิดชู
และชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. ส ารวจความพึงพอใจเจ้าหน้าท่ีของกองทุน
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 
(Morning  Brief) 

ต.ค. 63 
 

ไตรมาสที่ 2 และ 4 
ไตรมาสที่ 4 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนจัดท่ีดินเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ี 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการท างาน
กับกองทุนจัดรูป ท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นท่ี 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรท่ีดี และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
7. โครงการ เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน  
 

บุคลากรกองทุนจัดรูป ท่ีดินเพื่ อ
พัฒนาพื้นท่ี สวัสดิการและความ
มั่นคงในสายอาชีพการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

- 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี 
2. ศึกษาและวิ เคราะห์  กฎ ระเบี ยบ  ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
3. จัดท าร่างกฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการ
เจ้าหน้าท่ีกองทุน 
4. น าเสนอ กฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการ
เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เห็นชอบ 
5. ประกาศใช้ กฎ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการให้
เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ ได้รับทราบ 
6. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษส าหรับบุคลากรของ
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี เช่น ได้รับ
รางวัลพิเศษ เป็นต้น 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ร่างกฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

ก ฎ  ร ะ เบี ย บ  เ รื่ อ ง
ส วั ส ดิ ก า ร พ นั ก ง า น
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
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 ควบคุมการวางแผนงานหรือแผนปฏิบั ติงานประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของกองทุน 
 5. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของกองทุน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจ
และให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 6. ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  

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 ากับ 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 

 

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 

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 
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กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

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 

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 เพื่อ
เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน  
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ ง  
ทางสื่อสารมวลชนทางการประชาสัมพันธ์ และทางนิเทศศาสตร์ 
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กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนต่างๆ เช่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงร่วมวางแผนงาน 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 

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 ที่เกี่ยวกับงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่                 
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 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การใช้จ่ายเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ  
  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 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม และการลงทุน 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนเงินให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ตรวจสอบ
รวบรวมข้อมูลโครงการเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน 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 

 

 

 


