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การทบทวนแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีบัญชี 2565 

การทบทวนแผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2565 ได้น าปัญหาและอุปสรรค
จากผลการด าเนินงาน ประจ าปบีัญชี 2565 ระยะครึง่ปแีรก ต.ค. 64 - มี.ค. 65 มาเป็นข้อมูลในการทบทวนและปรบัแผน
ดังกล่าว โดยมีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 9 แผนงาน ใช้งบประมาณ 3 แผนงาน/โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ  
6 แผนงาน/โครงการมีเป้าหมาย ข้ันตอน ตัวช้ีวัดและเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพที่ชัดเจน มีรายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 
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แผนปฏิบัตกิารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีบัญชี 2565 (แผนเดิม) และผลการด าเนินงานตามแผน ระยะครึง่ปแีรก ต.ค. 64 - มี.ค. 65 งบประมาณทั้งหมด 2,603,450 บาท 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 
1. การบริหารอัตราก าลัง ร้อยละ 80 ของความส าเร็จ

ในการทบทวน/ปรับโครงสร้าง
และอัตราก าลังของกองทุนฯ 
พร้อมสรรหาบุคลากรให้เป็นไป
ตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จใน
การทบทวน/จัดท าแผนโครงสร้าง
และอัตราก าลังของกองทุนฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
มีโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง
ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 

1. ทบทวน/ปรับโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของกองทุนฯ 
2. สรรหาพนักงานกองทุนตามโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ 
3. จัดท าสัญญาจ้างพนักงานกองทุน 

    2,536,210 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน ดังน้ี 

1. การสรรหาพนักงานกองทุนเพิ่มอีก 2 อัตราในปีบัญชี 2565 (รวม 11 อัตรา จากเดิม 9 อัตรา) ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน โดยการปรับโครงสร้างและเพิ่มกรอบอัตราก าลังของกองทุน จ านวน 2 อัตรา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 โดยขั้นตอนการสรรหาพนักงานกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบโครงสร้างและการเพิ่มกรอบอัตราก าลังดังกลา่วจากกรมบัญชีกลางก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 

2. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานนิติกร ลาออก 1 อัตรา จะต้องด าเนินการสรรหาและจัดจ้างแทนต าแหน่งเดิม โดยได้ด าเนินการสรรหาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และสามารถจัดจ้างพนักงานกองทุนต าแหน่งดังกล่าวได้ในไตรมาส 3 

(เดือนพฤษภาคม) 

3. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ลาออก 1 อัตรา จะต้องด าเนินการจัดจ้างแทนต าแหน่งเดิม โดยขอใช้บัญชรีายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทนุตามประกาศส านักงานกองทุนฯ ลงวนัที่ 14 ตุลาคม 2564 

ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนทดแทนต าแหน่งดังกล่าวในไตรมาส 3 (เดือนพฤษภาคม)  

4. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ลาออก 1 อัตรา จะต้องด าเนินการจัดจ้างแทนต าแหน่งเดิม โดยขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่  

22 เมษายน 2565 ต าแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนทดแทนต าแหน่งดังกล่าวในไตรมาส 3 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น ส่งผลให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
 

แผน 

ผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 2 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
กลยุทธ์ พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
การด าเนินงานของกองทุนฯ 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 สามารถน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Key Performance Indicators : 
KPI) และระบบสมรรถ นะ 
(Competency System) 
มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัด 
มีการน าระบบการประเ มินผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI และระ บ บ
สมรรถนะ (Competency System) 
มาประกอบการประเ มินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น าคะแนน
จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
เลื่อนค่าตอบแทน  

1. แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานกองทุนฯ 
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. ผู้บังคับบัญชาก าหนดตั ว ชี้ วั ด
รายบุคคลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตั ว ชี้ วั ด  
การปฏิบัติงาน ไปสู่รายบุคคลภายใน
กองทุนฯ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงานและประเมินผล  
การปฏิบัติงาน (รอบแรก - รอบสอง)  
5. น าคะแนนจากการประเมินผล  
การปฏิบัติงานมาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการเลื่อนค่าตอบแทนเสนอผู้บริหาร
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    57,240 ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน 

โดยมีการประชุมชี้แจงถา่ยทอด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และก าหนด

ตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคคลากร

กองทุน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 

เพื่ อ ใ ช้ ใ นก ารป ระ เมิ นผล 

การปฏิบัติงานรอบที่ 1  

(ต.ค. 64 - มี .ค. 65) และ

พนักงานกองทุนลาออก 3 อัตรา 

ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเลื่ อน 

ค่าตอบแทนพนักงานลดลง 

3. ถ่ายทอดตัวชี้วัดบันทึก
ข้อตกลงทุนหมุนเวียน 

ร้อยละ 100 สามารถด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดได้ 

ตัวชี้วัด 
มีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น ากรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียนมาใช้ในการด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดใน
แต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่
รายบุคคลภายในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2. ด าเนินการตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน
โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1 - 3 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ไตรมาส ที่ 4  
พร้อมเอกสารประกอบ 

    - ด าเนินการได้ตามแผน โดยมี

การประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด

ตามบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียน 

ปีบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 

และได้รายงานผลการด าเนินงาน

ทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1-2  

ต่อกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 แผน 

ผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน 
กลยุทธ์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือรองรับความปกติแบบใหม่ (New Normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุน 

จัดรูปที่ดิน (KM) 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างนอ้ย
คนละ 1 หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ า ร่วม
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนไ ด้รับ 
การพัฒนาทักษะในการปฏิบั ติงาน
เพ่ิมขึ้น 

1. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามภารกิจงานของแต่ละต าแหน่ง 
2. ติดต่อประสานงานเพ่ือส่งรายชื่อ
และช าระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
(ถ้ามี)  
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม 

    10,000 ด าเนินการได้ตามแผน โดยมี
บุคลากรกองทุนเข้ารับการฝึก 
อบรมแล้ว จ านวน 5 คน โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ าย
ในการฝึกอบรมจ านวน 1 หลักสตูร 
เป็นเงิน 4 ,000 บาท และมี
แผนในการเข้ารับอบรมอีก
จ านวน 2 ท่าน โดยมีค่าใช้จ่าย 
ท่านละ 3,900 บาท 

5. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง  ๆ
ภายในส านักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ เพ่ือยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ร้อยละ  70 ของบุคลากร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัด 
มีการจัดท าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 

1. จัดท าองค์ความรู้ขององค์กร 
(สรุปข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรม)  
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากร
กองทุนฯ เพ่ือถ่ายทอดองค์คว า ม รู้ 
ต่าง ๆ ที่ได้รับมาและเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุน
กับหน่วยงานที่มีความเชี่ย วช าญ  
ด้านต่าง ๆ 

    - ด าเนินการได้ตามแผน โดย
ส านักงานกองทุนฯ จัดให้มี
การประชุมภายในองค์กรเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อประชุ ม
หารือ แ ล ก เป ลี่ ย นความรู้  
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรม การประชุม หรือ
สัมมนาต่าง ๆ  

 
 แผน 

ผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 3  พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน (ต่อ) 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศของด้านทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการจัดเก็บระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรที่มีความทันส มัย
และถูกต้องครบถ้วน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบให้มีความ
ทันสมัย 

1. น าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปติดตั้ง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง 
เพ่ือให้เข้าใจการท างานของระบบ
และสามารถใช้โปรแกรมได้ 
3. น าเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 
4. บ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ตามความต้องการผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบฐานข้อมูล 

    - ด าเนินการได้ตามแ ผ น 
โดยมีการน าเข้าข้อ มูลใ น
ระบบฯ บุคลากรได้รับ
ก ารฝึ ก อ บ รมระบ บ ฯ  
จากบริษัท และรวบรวม
ข้อผิดพลาดของระบ บ
เพื่อให้บ ริษัทด าเนินการ
แก้ไข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2565 

 
 
 

แผน 

ผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุน 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่กองทุนจัดที่ ดิ น
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการท างานกับกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรไปปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น 

1. จัดกิจกรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ดีเด่นในด้านต่าง  ๆเพ่ือยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. ส ารวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 

    - ด าเนินการได้ตามแ ผ น 
โดยบุคลากรมีการด าเนิน
กิ จก รรม  5  ส  ใ นช่ ว ง
ส ถ านก ารณ์ ก ารแ พ ร่
ระบาดของโรคติ ด เ ชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ท าความสะอาดส านักงาน 
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
รว มถึ ง ก าร จัด ส ถานที่
ท า ง านให้ เ ป็ นสัดส่วน  
น่าอยู่มากขึ้น และกิจกรรม
สานสัมพันธ์ภายในองค์  
มีการจัดกิจกรรมจับสลาก
ในวันขึ้นปีใหม่ 2565 

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน 

มีระเบียบ เ ร่ือง สวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
และมีการจัดกิจกรรม เ พ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ระเบียบ เร่ือง สวัสดิการ และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมส ร้าง
แรงจูงใจ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ 
เห็นชอบระเบียบ เร่ือง สวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

1. เสนอร่างระเบียบ เร่ือง สวัสดิการ
เ พ่ือ ให้ คณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการบ ริหารกองทุนฯ 
พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ
ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ก อ ง ทุ น 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

    - ด าเนินการได้ล่าช้ากว่ าแผน 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการร่างระเบีย บ
เกี่ยวกับสวัสดิการของ
พนักงานกองทุน 

แผน 

ผล 



การทบทวนแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2565 

7 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุน (ต่อ) 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

9. การจัดให้มีปร ะ มวล
จริยธรรมบุคลากร 

มีประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ประกาศใช้ เร่ือง ประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคคลากรมีประกาศ เร่ือง ประมวล
จริยธรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การประพฤติตน 

1. จัดท าร่างประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนฯ และรับฟัง 
ความคิดเห็น 
2. สรุปร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
3.  เ สนอ ร่างประมวลจริย ธ รรม
บุคลากรกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.)  
4. ประกาศประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ ในราชกิจจานุเบกษา 
5. น าประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ มาบังคับใช้ 
6.  จัดท าราย ง านประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
(กมจ.) 

    - ขั้นตอนที่ 1 - 3 ด าเนินการ
ไ ด้ ต ามแ ผ น  ปัจจุบันได้
จัดท าร่างประมวลจริยธรรม
และเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนพิจารณา
ให้ ค ว าม เห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 และ
คณะกรรมการมาตรฐ าน
ท าง จ ริย ธ รรม ( ก มจ.) 
เ ห็ นช อ บ แ ล้ ว เ ช่ นกั น 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้ นตอน
ก ารป ระก าศ ป ระมวล
จริยธรรมฯ และน าไปบงัคบัใช้ 
และจัดท ารายงานประจ าปี
เ ส นอ คณะก รร ม ก า ร
มาตรฐานทางจริยธรรม 
(กมจ.) ต่อไป 

 แผน 

ผล 
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จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีบัญชี 2565 (ระยะครึ่งปีแรก ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65) ข้างต้นทั้งหมด 9 แผนงาน/โครงการ พบว่า ข้ันตอน และระยะเวลาด าเนินการตามแผนดังกล่าวไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง มีการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณในบางแผนงาน ส่งผลให้ต้องมีการปรับแผนงาน/โครงการ 
จ านวน 5 แผน/โครงการ โดยมีรายละเอียดปัญหาที่พบ อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ดังน้ี 

แผนงาน/โครงการที่ 1 การบริหารอัตราก าลัง  
ปัญหา/อุปสรรค 
1. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้ด าเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหาร การเพิ่มกรอบอัตราก าลัง และมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงสรา้งการบรหิาร กรอบอัตราก าลัง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรของกองทุนฯ ต าแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งน้ี ในข้ันตอน
การสรรหาพนักงานกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบโครงสร้างและการเพิ่มกรอบอัตราก าลังดังกล่าวจากกรมบัญชีกลาง ก่อน 
จึงจะสามารถด าเนินการสรรหาพนักงานกองทุนตามกรอบอัตราก าลังได้ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางให้ความเห็นเบื้องต้นว่า จะสามารถพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณบัญชี 2565 
เห็นควรให้ปรับระยะเวลาการสรรหาฯ ออกไปก่อน 

2. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานนิติกร ลาออก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เน่ืองจาก
ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการที่กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ลาออก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2565 
เน่ืองจากได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานบริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) 

4. พนักงานกองทุน ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ลาออก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
เน่ืองจากประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ดังน้ัน จากปัญหา/อุปสรรคข้างต้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ 

แนวทางในการแก้ไข 
1. ปรับระยะเวลาในการสรรหาพนักงานกองทุนที่เพิ่ม 2 อัตรา คือ ต าแหน่ง พนักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในปีบัญชี 2565 เป็นด าเนินการสรรหาฯ ต าแหน่งดังกล่าวในปีบัญชี 2566 
2. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างพนักงานนิติกรแทนต าแหน่งเดิมตามโครงสร้างส านักงานฯ โดยได้

ด าเนินการสรรหาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และสามารถจัดจ้างพนักงานกองทุนแทนต าแหน่งดังกล่าวไดใ้น 
ไตรมาส 3 (เดือนพฤษภาคม) 

3. ด าเนินการจัดจ้างพนักงานบริหารงานทั่วไปแทนต าแหน่งเดิมตามโครงสร้างส านักงานฯ โดยขอใช้
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนตามประกาศส านักงานกองทุนฯ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564  
ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนแทนต าแหน่งดังกล่าวในไตรมาส 3  
(เดือนพฤษภาคม) 

4. ด าเนินการจัดจ้างพนักงานการเงินและบัญชีแทนต าแหน่งเดิมตามโครงสร้างส านักงานฯ โดยขอใช้
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่  
22 เมษายน 2565 ต าแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนแทนต าแหน่งดังกล่าวในไตรมาส 3 
(เดือนพฤษภาคม) 

ดังน้ัน จึงเห็นควรปรับลดค่าตอบแทนพนักงานกองทุน เงินสบทบประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทนให้
สอดคล้องกับจ านวนพนักงานกองทุนและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน จากเดิม 2,536,210 บาท เป็น 2,113,224.45 บาท 
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แผนงาน/โครงการที่ 2 ถ่ายทอดตัวช้ีวัดการด าเนินงานของกองทุนฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
มกีารประชุมช้ีแจงถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน และก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลของบุคคลากรกองทนุ 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 (ไตรมาส 2) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) และเน่ืองจาก
พนักงานกองทุนลาออก 3 อัตรา ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนลดลง 

แนวทางในการแก้ไข 
ปรับลดงบประมาณในการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานกองทุนจากเดิม 57,240 บาท เป็น 44,530 บาท 

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

แผนงาน/โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
ปัญหา/อุปสรรค 
บุคลากรกองทุนเข้ารับการฝึกอบรมในไตรมาส 1 - 2 แล้ว จ านวน 5 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นค่าหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร เป็นเงิน 4,000 บาท และบุคลากรมีความประสงค์
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมด้านการเงินและบัญชีในไตรมาส 3 - 4 จ านวน 2 คน โดยมีค่าใช้จ่ายค่าหลักสูตรในการอบรม
คนละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท 

แนวทางในการแก้ไข 
ปรับเพิ่มงบประมาณที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามภารกิจงานแต่ละต าแห น่ง 

จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,800 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง 

แผนงาน/โครงการที่ 8 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ปัญหา/อุปสรรค 
ข้ันตอนในการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง และเน่ืองจากพนักงาน

นิติกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานดงักล่าวลาออก ส่งผลให้การจัดท าระเบียบสวัสดิการของกองทุนฯ ด าเนินการไม่ต่อเน่ือง 
แนวทางในการแก้ไข 
ปรับรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง  และเพื่อให้การจัดท า

ระเบียบสวัสดิการของกองทุนฯ ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง จะต้องสรรหาและจัดจ้างพนักงานนิติการแทนต าแหน่งเดิม โดยได้
ด าเนินการสรรหาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และสามารถจัดจ้างได้ในไตรมาส 3 (เดือนพฤษภาคม) 

แผนงาน/โครงการที่ 9 การจัดให้มีประมวลจริยธรรมบุคลากร 
ปัญหา/อุปสรรค 
กองทุนฯ ได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุนฯ เสนอต่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.) เห็นชอบแล้ว
เช่นกัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าประมวลจรยิธรรมฯ ประกาศใช้ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 
ในการประกาศแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 และน าไปบังคับใช้ต่อไป ทั้งน้ี การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.) จะด าเนินการในปีถัดไป จึงเห็นควรปรับระยะเวลาด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง 

แนวทางในการแก้ไข 
ปรับระยะเวลาในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง และข้ันตอนการจัดท ารายงานประจ าปี

เสนอคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.) เป็นแผนที่ต้องด าเนินการต่อเน่ืองในปีบัญชีถัดไป 
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แผนปฏิบัตกิารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีบัญชี 2565 (แผนใหม่) งบประมาณทั้งหมด 2,169,554.45 บาท 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 
1. การบริหารอัตราก าลัง ร้อยละ 80 ของความส าเร็จ

ในการทบทวน/ปรับโครงสร้าง
และอัตราก าลังของกองทุนฯ 
พร้อมสรรหาบุคลากรให้เป็นไป
ตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จใน
การทบทวน/จัดท าแผนโครงสร้าง
และอัตราก าลังของกองทุนฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
มีโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง
ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 

1. ทบทวน/ปรับโครงสร้างการบริหาร 
และกรอบอัตราก าลังของกองทุนฯ 
2. ขอความเห็นชอบปรับโครงส ร้าง
การบริหารและขอเพ่ิมกรอบอัตราก าลัง 
จากกรมบัญชีกลาง 
3. สรรหาและจัดจ้างพนักงานกองทุน
ตามกรอบอัตราก าลังที่ขอเพ่ิมตามข้อ 2 
4. สรรหาและจัดจ้างพนักงานกองทุน
แทนต าแหน่งเดิมตามโครงสร้างการบริหาร
และกรอบอัตราก าลัง กรณีลาออก 

    2,113,224.45  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 2 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
กลยุทธ์ พัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
การด าเนินงานของกองทุนฯ 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 สามารถน าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Key Performance Indicators : 
KPI) และระบบสมรรถ นะ 
(Competency System) 
มาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัด 
มีการน าระบบการประเ มินผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI และระ บ บ
สมรรถนะ (Competency System) 
มาประกอบการประเ มินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น าคะแนน
จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
เลื่อนค่าตอบแทน  

1. แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานบุคลากรส านักงานกองทุนฯ 
เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. ผู้บังคับบัญชาก าหนดตั ว ชี้ วั ด
รายบุคคลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตั ว ชี้ วั ด  
การปฏิบัติงาน ไปสู่รายบุคคลภายใน
กองทุนฯ 
4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงานและประเมินผล  
การปฏิบัติงาน (รอบแรก - รอบสอง)  
5. น าคะแนนจากการประเมินผล  
การปฏิบัติงานมาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการเลื่อนค่าตอบแทนเสนอผู้บริหาร
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    44,530 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

       ด าเนินการในปีบัญชี 2566 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. ถ่ายทอดตัวชี้วัดบันทึก
ข้อตกลงทุนหมุนเวียน 

ร้อยละ 100 สามารถด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดได้ 

ตัวชี้วัด 
มีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ น ากรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียนมาใช้ในการด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดใน
แต่ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่
รายบุคคลภายในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2. ด าเนินการตามตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน
โดยมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ไตรมาส 1 - 3 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ไตรมาส ที่ 4  
พร้อมเอกสารประกอบ 

    - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน 
กลยุทธ์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือรองรับความปกติแบบใหม่ (New Normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุน 

จัดรูปที่ดิน (KM) 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างนอ้ย
คนละ 1 หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ า ร่วม
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนไ ด้รับ 
การพัฒนาทักษะในการปฏิบั ติงาน
เพ่ิมขึ้น 

1. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามภารกิจงานของแต่ละต าแหน่ง 
2. ติดต่อประสานงานเพ่ือส่งรายชื่อ
และช าระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
(ถ้ามี)  
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการฝึกอบรม 

    11,800 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง  ๆ
ภายในส านักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ เพ่ือยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ร้อยละ  70 ของบุคลากร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัด 
มีการจัดท าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ 

1. จัดท าองค์ความรู้ขององค์กร 
(สรุปข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรม)  
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากร
กองทุนฯ เพ่ือถ่ายทอดองค์คว า ม รู้ 
ต่าง ๆ ที่ได้รับมาและเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองทุน
กับหน่วยงานที่มีความเชี่ย วช าญ  
ด้านต่าง ๆ 

    - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- ฝ่ายวิเคราะห์ติ ดต าม
และการลงทุน 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 3  พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน (ต่อ) 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศของด้านทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการจัดเก็บระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรที่มีความทันส มัย
และถูกต้องครบถ้วน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบให้มีความ
ทันสมัย 

1. น าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไปติดตั้ง
และใช้งานจริง 
2. จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานจริง 
เพ่ือให้เข้าใจการท างานของระบบ
และสามารถใช้โปรแกรมได้ 
3. น าเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 
4. บ ารุงรักษาให้ระบบฐานข้อมูลท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
ตามความต้องการผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบฐานข้อมูล 

    - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุน 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่กองทุนจัดที่ ดิ น
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการท างานกับกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรไปปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างานให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น 

1. จัดกิจกรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ดีเด่นในด้านต่าง  ๆเพ่ือยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. ส ารวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 

    - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน 

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน 

มีระเบียบ เ ร่ือง สวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ระเบียบ เร่ือง สวัสดิการ เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ 
เห็นชอบระเบียบ เร่ือง สวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าร่างระเบียบสวัสดิการพนักงาน 
3.  เสนอต่อคณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ 
4. น าระเบียบสวัสดิการพนักงาน 
มาบังคับใช้ 

    - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

       ด าเนินการในปีบัญชี 2566 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมายท่ีท้าทาย 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัด 

ท่ีมีคุณภาพ 
ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการ ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตส านึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการท างาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทุน (ต่อ) 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

9. การจัดให้มีปร ะ มวล
จริยธรรมบุคลากร 

มีประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ประกาศใช้ เร่ือง ประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคคลากรมีประกาศ เร่ือง ประมวล
จริยธรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การประพฤติตน 

1.  จัดท า ร่างประมวลจริย ธ รรม
บุคลากรกองทุ น ฯ  และรับ ฟั ง  
ความคิดเห็น 
2. สรุปร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
3.  เ สนอ ร่างประมวลจริย ธ รรม
บุคลากรกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.)  
4. ประกาศประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ ในราชกิจจานุเบกษา 
5. น าประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ มาบังคับใช้ 
6.  จัดท าราย ง านประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
(กมจ.)  

    - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

ด าเนินการในปีบัญชี 2566 


