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บทนำ 

1.1หลักการและเหตุผล 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ให้มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ             
โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)ทั้งนี้กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล ให้
มีสมรรถนะ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งปลูกฝัง
ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานอย่างมืออาชีพ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)รวมถึงแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปี 2565เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติการ 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 1.2.2 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.2.3 เพ่ือจัดทำและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้รองรับกับ
ภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 
1.3 โครงสร้างสำนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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1.3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่        
พ.ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย                 
เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย        
ว่าด้วยจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน 
 1.3.3 คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง          
เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
และพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
 1.3.4 คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข รวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน 
 1.3.5 คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกษา
การลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 
 1.3.6 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และทำหน้าที่บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ทบทวนอัตราโครงสร้าง          
ของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยปรับโครงสร้างและอัตรากำลังเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานในปัจจุบันและแบ่งการบริหารงานภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 - ฝ่ายการเงินและบัญชี 
 - ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 
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  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การกำกับดูแล
งานสารบรรณงานพัสดุ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย และงานจัดทำแผนปฏิบัติการของกองทุน 
ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือ และเอกสารทางราชการต่าง ๆ  ของกองทุน 
    (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ 
บัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ 
    (3) ดูแลบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร วางแผนอัตรากำลัง 
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  สวัสดิการ ความต้องการของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
  (4) รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร 
ผลการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและนำเสนอผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
    (5) จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุน และจัดทำรายละเอียด
ความ ต้องการงบประมาณประจำปี 
(6) รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวินิจฉัยปัญหาที่ เกี่ยวข้อง และให้ความเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ประเมินผลทางด้านการเงิน การบัญชี งานเบิกจ่าย และงานจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ดังนี้ 
 (1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการใช้จ่าย การจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ดำเนินการด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง ควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ จัดทำรายงานทางการเงินของกองทุน 
 ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ 
การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ที่
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
   

1.4 กรอบอัตรากำลัง 
 กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีจำนวน 14  อัตรา
(ปัจจุบันม ี13 อัตรา) ประกอบด้วย 
 1.4.1 ข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา(ปัจจุบัน 3 อัตรา) 
  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน   1 อัตรา 
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1 อัตรา 
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   1 อัตรา 
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน  1 อัตรา(อัตราว่าง) 
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1.4.2 พนักงานราชการ  จำนวน 1 อัตรา (ปัจจุบัน 1 อัตรา) 
  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   1 อัตรา 

1.4.3 พนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา (ปัจจุบัน 9 อัตรา) 
  ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป   2 อัตรา 
  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   3 อัตรา 
  ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์    1 อัตรา 
  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง   1อัตรา 
  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา 
  ตำแหน่ง พนักงานนิติกร     1 อัตรา  

 ตางรางกรอบอัตรากำลังจำนวน 14 อัตรา ปัจจุบันมี 13 อัตรา 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน 
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่    
ผู้อำนวยการ 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 ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายในของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 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 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว้ในมาตรา 81.(3).กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน  
ของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

2.1.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการบริหารงาน         
ของสำนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2555 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง     
ในการบริหารจัดการงานของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ  
และงานบัญชี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1) การบริหาร กำหนดให้นำกฎ ระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งในด้านการ
บริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานบัญชี 

2) การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยต้องเสนอภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ถ้ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวงเงินประมาณการรายจ่าย
ประจำปี คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

  3) การตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ  
  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามปีงบประมาณและรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 
  2.1.3 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ .25.กันยายน 2558.เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเป็น
ผู้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณากลั่นกรอง กำกับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน 
รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลทุนหมุนเวียน การบริหารบุคคล 
การเงิน การพัสดุ การกำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 1) การบริหาร กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างการบริหารทุน
หมุนเวียนเพ่ือรองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และให้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับรายจ่าย และประมาณการ
กระแสเงินสด เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณอนุมัติอย่างน้อย 60 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
และส่งให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี 
 2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย  
   (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ  
 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวนไม่เกิน .3.คน.ซึ่งประธานแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   (4) ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  
 (2) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด  
   (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี และ  
 (4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
 3) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน และการกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและ
ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 
 4) การบัญชีและการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานการเงินของทุนหมุนเวียน 
ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน 60.วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ปีงบประมาณ) โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
หรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทุนหมุนเวียนทำการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี โดยจัดทำรายงานการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน 150.วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และนำส่งรายงานการเงินพร้อมด้วย
รายงานการสอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายใน 30.วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี รวมถึงให้มี
ระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกำหนด 
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 5) การประเมินผล กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน      
เป็นประจำทุกปี โดยประเมินในด้านต่อไปนี้  
   (1) การเงิน  
   (2) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (3) การปฏิบัติการ 
   (4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
   (5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และ  
   (6) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 
 

 2.1.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทุนหมุนเวียน ประกาศเม่ือวันที่21 สิงหาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1) ให้กำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของทุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ     
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 2) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน เพื่อทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน หรือ
สรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ กรณีสรรหาบุคคลภายนอกให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างทุนหมุนเวียน และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 
 3) การทำสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในในสัญญาจ้าง 
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 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 20ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นำมาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2).“ปรับ
ปัจจุบัน”.เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 

 2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมาย 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะ
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 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) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
  20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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  22) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 6 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความ
จำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเป้าการพัฒนาเมือง  
น่าอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมี
ระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของ
คนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 2.2.3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12..(พ.ศ..2560.–.2564).จัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
  1) แผนพัฒนาฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3) แผนพัฒนาฯ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) แผนพัฒนาฯ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6) แผนพัฒนาฯ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  7) แผนพัฒนาฯการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) แผนพัฒนาฯการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) แผนพัฒนาฯการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) แผนพัฒนาฯความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

  เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมุ่งเน้นการ
ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคีและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพูนการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
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 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยกำหนดแผนนโยบายฯ การดำเนินงาน ดังนี้ 
 แผนนโยบายฯ ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 แผนนโยบายฯ ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 แผนนโยบายฯที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มีความสอดคล้องเชื่อมโยง 3 แผนนโยบายฯ ดังนี้ 
แผนนโยบายฯที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังมีแผนนโยบายฯที่สอดรับการปฏิบัติงานของ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (digital workforce) ขึ้นมารองรับการทำงาน ในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและแผนนโยบายฯ ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยี มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนและ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นบทบาทหน้าที่
หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน 

 2.2.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565)เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่
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 ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  แผนกระทรวงฯ ที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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  แผนกระทรวงฯ ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
  แผนกระทรวงฯ ที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล   
 
  เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นแผนกระทรวงฯ การพัฒนา
ภูมิภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย 1. พ้ืนที่ภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นมาตรฐานสู่ระดับสากล 2.พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะเป้าหมายมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 3.องค์กรมีแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

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

 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  ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม้ีจิตสำนึกของการเป็นบุคลากรที่ดี  
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
 
 

2.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

แผนนโยบายฯ ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 
 

 

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 
การทบทวนแผน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

3.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

 3.1.1 การทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2563 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจำปีบัญชี 2563 กับกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องดำเนินการรายงานตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  ตัวชี้วัด ที่ 5.2 การบริหารงานบุคคล ข้อ 2 การจัดทำและดำเนินงานตาม
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
(ร้อยละ 70) ข้อ 2.2 การจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีบัญชี 2563 เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา 
ด้านการประเมินผล (บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด) ได้ให้ข้อสังเกตจากการรายงานผลดังกล่าว ดังนี้ 
 ทุนหมุนเวียน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2564) โดยแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 
และมีการสื่อสารให้บุคลากรภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านการแจ้งเวียนภายในปีบัญชี 2563  
จึงมีคะแนนผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว       
ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ คือ ขาดการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ และด้านการบริหารอัตรากำลัง ดังนั้น จึงทำการปรับลดคะแนนคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียนในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.5000 คะแนน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 4.5000 คะแนน โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผล           
การประเมินตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับ 4.5450 คะแนน 

 3.1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2564 (ไตรมาสที่ 1 – 2) 
 คณะทำงานจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคล ประจำปีบัญชี 2564 ดังนี้ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ระยะครึ่งปีแรก ต.ค. 63 –มี.ค. 64) 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน (ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 

1. จั ด ท ำแล ะท บ ท วน แผ น
โครงสร้างการบริหารกองทุน
และเพ่ิมอัตรากำลัง 

ร้อยละความสำเร็จในการทบทวน/
จัดทำแผนโครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ พร้อมจัดหาบุคลากรให้
เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 

ระดั บ ความ สำเร็ จ ใน การ
ทบทวน/จัดทำแผนโครงสร้าง
และอัตรากำลังของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 

1..ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
โครงสร้างและอัตรากำลังของ
ก อ ง ทุ น ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น 
2..ท บ ท ว น / จั ด ท ำ ก ร อ บ
โครงสร้างการบริหารงานกองทุน 
3..จัดหาบุคลากรตามโครงสร้าง
กรอบ อั ตรากำลั งของกองทุ น 
(พนักงานกองทุน) 

    2,300,280 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน โดย
มีการศึกษารวบรวมข้อมูลโครงสร้าง
อัตรากำลั ง เมื่ อ เดื อนต .ค .63  และ
ทบทวนโครสร้างกรอบอัตรากำลังเมื่อ
เดือนธ.ค.63  มีการจัดจ้างพนักงาน
กองทุนตามโครงสร้าง 9 อัตรา ซึ่งมี
พนักงานกองทุนลาออก 2 อัตราใน
ตำแหน่งพนักงานนิติกร และพนักงาน
วิเคราะห์ผังเมือง   จึงได้ดำเนินการจัด
จ้างเพิ่มเมื่อเดือนก.พ.64ในตำแหน่ง
ดังกล่าวทั้ง 2 อัตรา โดยเร่ิมสัญญาจ้าง
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64ปัจจุบันมีพนักงาน
กองทุ น ครบตาม โครงสร้างกรอบ
อัตรากำลัง และได้เบิกค่าใช้จ่ายตั้งแต่
ต.ค.63–มี.ค.64 จำนวน 1,081,200 บาท 
แบ่งเป็นค่าตอบแทน 1,057,800 บาท 
และค่ าประกันสั งคม 23,400 บาท 
หมายเหตุ    จัดจ้างพนักงานเพ่ิม 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

ร้อยละ 100 ของบุคคลกรได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรม 

1.สำรวจความต้องการฝึกอบรม
ของแต่ละฝ่าย 
2.ติ ด ต่ อป ระสาน งาน เพื่ อ ส่ ง
รายชื่อและชำระเงินค่าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

    36,000.- สามารถดำเนินการได้ตามแผน โดย
บุคลากรทั้งหมด 13 คน ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจำนวน ๑๐ คน คิดเป็น77% 
ของบุ คลากรทั้ งหมด  โด ย ไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งยังเป็นการเพ่ิมทักษะ และ
ประสิทธิภ าพการดำเนิน งานของ
บุคลากรได้ตามแผน 
 

     แผน 

      ผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 

3. การถ่ ายทอดตั วชี้ วั ดการ
ดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน
ฯ สู่รายบุคคล เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละของบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ มีการนำระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPI 
และระบบสมรรถนะ 
(Competency System)มา
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

ร้อยละ 75 ของบุคคลกร
กองทุนมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ศึกษารวบรวมกระบวนงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล 
2..ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด
ไปสู่บุคคลภายในกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 
3.กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4 .ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
5.น ำ ค ะ แ น น จ า ก ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการประเมินผล
งานรายบุคคล 
6. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    51,120 สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของ
บุคลากรสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
โดยมีการระบุหน้าที่/ภารกิจ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด และระยะเวลา ซึ่งได้ประชุม
ชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 2 พ.ย.
63 โดยได้นำตัวชี้วัดในแผนดังกล่าวมา
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรรอบแรก (1 ต.ค.63 – 30 
มี.ค.๖๔) 

4. การถ่ ายท อดตั วชี้ วั ด ก าร
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ของทุนหมุนเวียน 

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

ร้อยละ 75 สามารถดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดได ้

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด
ในแต่ละด้ านต่อบุคคลภายใน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2. ดำเนินการตามตัวชี้วัด และ
รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส 1 – 3 
3. รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส ที่  4 พร้อม
เอกสารประกอบ 

    ไม่ใช้งบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด 
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินเมื่อ
วันที่ 2 พ.ย.63 และได้มีการรายงาน 
ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตร
มาสที่ 1 –2 ต่อกรมบัญชีกลาง
เรียบร้อยแล้ว 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 

5. การจัดใหม้ีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ร้อยละของการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของบุคลากรที่มี
ความทันสมัยและถูกต้อง
ครบถ้วน 

1.รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล 
   - ข้อมูลทั่วไป 
   - ข้อมูลการประเมิน 
   - ข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
   - ข้อมูลการฝึกอบรม เป็นต้น 
2. ดำเนินการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

    ใช้งบประมาณของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญชี 2564 

สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
โดยได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อจัดทำ
ระบบ เมื่ อ วันที่  10 มึ .ค .64 ซึ่ งอยู่
ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนดส่ง
มอบงานในวันที่ 8 ส.ค.64 

6. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ 
ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ ดิ น ฯ  เพื่ อยกระดั บความรู้
ความสามารถของบุคลากรกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 

มีการจัดทำและถ่ายทอดองค์ความรู้ ร้อยละ 70ของบุคลากรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 

1. จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร 
 
2. จัดอบรมบุคลากรถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆที่ เหมาะสมกับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
กองทุนกับหน่วยงานที่มีความ
เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

     สามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย
โดยบุคคลากรทั้งหมด 13 คน ได้รับ
การถ่ ายทอดองค์ความรู้จ ากฝ่ าย
บริหารงานทั่วไปเรื่องการเขียนหนังสือ
ราชการ และการเขียนรายงานการ
ประชุม และฝ่ายการเงินและบัญชีเรื่อง
แ น วป ฏิ บั ติ ก ารป ระกั น แ ละ ก าร
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน:
การประเมินภายในองค์กรเมื่อวันที่ 27 
พ.ย.63และบุคลากรฝ่ายวิ เคราะห์
ติดตามและการลงทุนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การลงทุนหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน กับกรมธนารักษ์ เมื่อ
วันที่ 10 ก.พ.64 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 
7. โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน 

ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทำงานกับ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่ 

1. จัดกิจกรรมการสรรหา
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
 
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน
องค์กร(Morning  Brief) 
4.สำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่ 

     มีการจัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่  22 
มี.ค. 64 เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ และมีกิจกรรม
สานสัมพันธ์ภายในองค์กรทุกวันพุธ
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  และอยู่
ระหว่างจัดทำแบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

8.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 

ร่างกฎ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 

กฎ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 

1.รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2 .ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร า ะห์  ก ฎ 
ระเบี ยบ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่อ ง
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
3.จัดทำร่างกฎ ระเบียบ เรื่อง
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
4.นำเสนอ กฎ ระเบียบ เรื่อง
ส วั ส ดิ ก า ร เ ส น อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ  
5. ประกาศใช้ กฎ ระเบียบ เรื่อง
สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
ได้รับทราบ 
6. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับ
บุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ได้รับรางวัล
พิเศษ เป็นต้น 

     สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการร่างระเบียบ 
เรื่องสวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 
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 จากการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ระยะเวลาครึ่งปีแรก 
ต.ค.63 – มี.ค. 64) ข้างต้นทั้งหมด 8 แผนงาน/โครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ          
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบ ให้ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 
และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
ตามหนังสือเลขที่ กค 0406.5/10646 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการปรับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทำงานในสภาวะการปัจจุบัน จึงมีการปรับลดขั้นตอน ปรับงบประมาณ และกำหนด
ระยะเวลาให้ชัดเจน ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนฯ ได้พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น จำนวน 4 แผนงาน/
โครงการ มีการกำหนดข้อเสนอแนะเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว และมีการปรับลดขั้นตอน หรือปรับแผน
งบประมาณ ดังนี้ 
  ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 1 การดำเนินการตามแผนโครงสร้างและบริหารอัตรากำลัง
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ พบปัญหา/อุปสรรคดังนี้ 
   1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน    
มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562                
เนื่องจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงมอบหมายบุคลากรตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงทำให้การดำเนินงานเกินภารกิจที่ควรได้รับมอบหมาย 
            2. การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานบางตำแหน่ง ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
       3. พนักงานนิติกร ได้ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 
เนื่องจากได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ได้ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เนื่องจากได้เข้ารับตำแหน่งงานใหม่ จึงทำให้การเบิกจ่ายงบบุคลากรเดือนมกราคม 
– กุมภาพันธ์ 64 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ 

  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1. กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประสานกองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง        
เพ่ือสรรหาบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรวมถึงหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน
ให้ตรงกับสายงาน และสรรหาพนักงานกองทุนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจงาน 
   2. ปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน        
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนทดแทน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน จากเดิม 2,300,280 บาท 
เป็น 2,167,251 บาท  

 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรของกองทุน      
พบปัญหา/อุปสรรคดังนี้ 
   1.เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ทำให้หลาย
สถาบันไม่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม  
   2. บุคลากรกองทุนขาดทักษะ หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ๆ 
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   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  1. ปรับงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยการส่งบุคลากรเข้ าฝึกอบรมโดยไม่ เสียค่ าใช้จ่ าย  และเปลี่ยนการอบรมในรูปแบบออนไลน์                       
และจะดำเนินการฝึกอบรมให้ครบทุกตำแหน่ง โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการ           
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรได้ตามแผน 

  2. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพัฒนา
บุคคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในด้านทักษะ การเรียนรู้ และทักษะใหม่ๆ 

 ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ 3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สู่รายบุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน พบปัญหา/อุปสรรค คือ เนื่องจากพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง           
ได้ลาออก จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณลดลง (พนักงานนิติกร ปฏิบัติงานไม่ถึง 8 เดือน จึงไม่มีการเลื่อน
ค่าตอบแทน) 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ปรับลดงบประมาณจากเดิม 51,120 บาท เป็น 47,340 บาท เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

  ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่  8 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน             
พบปัญหา/อุปสรรค คือ จากการทบทวนการจัดทำระเบียบ เรื่อง สวัสดิการพนักงานกองทุน ได้กำหนด
เป้าหมายในการดำเนินงาน คือ “ร่างกฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ” ซึ่งขั้นตอน 
การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย จึงขอปรับลดขั้นตอนในการดำเนินงานในปี 2564 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ในปี 2564 ให้ดำเนินการร่างกฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ            
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ส่วนขั้นตอนที่ 4 “นำเสนอ กฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ” 
ขั้นตอนที่ 5 “ประกาศใช้ กฎ ระเบียบ เรื่องสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้รับทราบ” ขั้นตอนที่6          
“จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เช่น ได้รับรางวัลพิเศษ เป็นต้น” 
ให้นำมาดำเนินการในปี 2565 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกิดความมั่นคงและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน         
ของพนักงานกองทุน 
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ปรับใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน (ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

1. จั ด ท ำแล ะท บ ท วน แผ น
โครงสร้างการบริหารกองทุน
และเพ่ิมอัตรากำลัง 

ร้อยละความสำเร็จในการทบทวน/
จัดทำแผนโครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ พร้อมจัดหาบุคลากรให้
เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 

ระ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ใน ก าร
ทบทวน/จัดทำแผนโครงสร้าง
และอัตรากำลังของกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ 

1..ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงสร้าง
และอัตรากำลังของกองทุนให้เป็น
ปัจจุบัน 
2..ทบทวน/จัดทำกรอบโครงสร้าง
การบริหารงานกองทุน 
3..จัดหาบุคลากรตามโครงสร้าง
ก รอบ อั ตรากำลั งของกองทุ น 
(พนักงานกองทุน) 

          2,167,251 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

ร้อยละ 100 ของบุคคลากรได้เข้า
ร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อยคน
ละ 1 หลักสูตร  
 

1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของ
แต่ละฝ่าย 
2..ติ ด ต่ อป ระสาน งาน เพื่ อ ส่ ง
รายชื่ อและชำระเงินค่ าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

    ไม่ใช้งบประมาณ ทุกฝ่าย 
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ปรับใหม่) ต่อ 

 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

3. การถ่ ายทอดตั วชี้ วั ดการ
ดำเนินงานของกองทุนจัดรูป
ที่ ดิ น ฯ  สู่ ร า ย บุ ค ค ล  เพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การนำระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI และระบบ
สมรรถนะ (Competency 
System) ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 

ร้อยละ 75 ของบุคคลากร
กองทุนมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

1. ศึกษารวบรวมกระบวนงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล 
2..ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด
ไปสู่บุคคลภายในกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 
3.กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4 .ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
5.น ำ ค ะ แ น น จ า ก ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการประเมินผล
งานรายบุคคล 
6. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

    47,340 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4. การถ่ ายท อดตั วชี้ วั ด ก าร
ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ของทุนหมุนเวียน 

ร้อยละ 75 สามารถดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดได ้

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัด
ในแต่ละด้ านต่อบุคคลภายใน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2. ดำเนินการตามตัวชี้วัด และ
รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส 1 – 3 
3. รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส ที่  4 พร้อม
เอกสารประกอบ 

    ไม่ใช้งบประมาณ  
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ปรับใหม่) ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 

5. การจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ร้อยละของการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของบุคลากรที่มี
ความทันสมัยและถูกต้อง
ครบถ้วน 

1.รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล 
   - ข้อมูลทั่วไป 
   - ข้อมูลการประเมิน 
   - ข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
   - ข้อมูลการฝึกอบรม เป็นต้น 
2. ดำเนินการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

    ใช้งบประมาณของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญชี 2564 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

6. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ 
ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ ดิ น ฯ  เพื่ อยกระดั บความรู้
ความสามารถของบุคลากรกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 

ร้อยละ 70ของบุคลากรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้

มีการจัดทำและถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

1. จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร 
2. จัดอบรมบุคลากรถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆที่ เหมาะสมกับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
กองทุนกับหน่วยงานที่มีความ
เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

     ทุกฝ่าย 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน(ไตรมาส) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
7. โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน 

ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทำงานกับ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่ 

1. จัดกิจกรรมการสรรหา
บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน
องค์กร(Morning  Brief) 
4.สำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่ 

     ทุกฝ่าย 

8.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างกฎ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 

ร่างกฎ ระเบียบ เร่ืองสวัสดิการ
พนักงานกองทุนจัดรูปที่ดนิฯ 

 

 

 

 

 

 

  

1.รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2 .ศึ ก ษ าแ ล ะ วิ เค ร า ะห์  ก ฎ 
ระเบี ยบ  ที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่อ ง
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
3.จัดทำร่างกฎ ระเบียบ เรื่อง
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กองทุน 
4.นำเสนอ กฎ ระเบียบ เรื่อง
ส วั ส ดิ ก า ร เ ส น อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ  
5. ประกาศใช้ กฎ ระเบียบ เรื่อง
สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
ได้รับทราบ 
6. จัดกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับ
บุคลากรของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เช่น ได้รับรางวัล
พิเศษ เป็นต้น 

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (ปรับใหม่) ต่อ 
 

ดำเนินการปี 2565 
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จากปัญหา/อุปสรรคข้างต้น คณะทำงานจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลจึงนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรปัจจัย ดังนี้ 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Environmental Analysis: SWOT 
Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S)/ จุดอ่อน(Weakness: W)จากปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายใน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถควบคุมได้ และมีผลทำให้
การดำเนินงานภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวได้ 
• จุดแข็ง (Strength: S)หมายถึง ลักษณะเด่นของการดำเนินงาน หน้าที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานที่มีผล

ต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 

• จุดอ่อน (Weakness : W)หมายถึง การดำเนินงานขององค์กรที่ทำได้ไม่ดี เป็นอุปสรรคความสำเร็จ
ขององค์กร 

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

• โอกาส (Opportunities:.O).หมายถึง โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของหน่วยงานซึ่งก็คือ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

• ภัยคุกคาม (Threats:.T) หมายถึง ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงาน
ซึ่งคือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของหน่วยงาน 

3 . 2 . 1 .การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เครื่องมือ Mck i n sey ’ s  7 - S  F r amewo r kดังนี้ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรผ่านเครื่องมือ McKinsey’s 7s ทำให้ทราบถึงการดำเนินงาน
ภายในองค์กรในภาพรวมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ
องค์กรโดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ที่สำคัญ 7 ด้านหลัก ได้แก่ 
 1. ด้านค่านิยมร่วม (Share Values):ค่านิยมรว่มขององค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงาน 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
 จุดอ่อน  
 - ขาดการสื่อสาร และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
 2.ด้านการวางแผน (Strategy): แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 

 จุดอ่อน  
 - ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคลากรเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ 
ในปีถัดไป 
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  3.ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure):.โครงสร้างองค์กร รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  จุดแข็ง (Strength: S) 
  - โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตรากำลัง การแบ่งแยกฝ่ายงาน และตำแหน่งงานที่ชัดเจน 
  - มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
  - ขาดบุคลากรบางตำแหน่งที่ตรงกับสายงานตามภารกิจของกองทุน 
  4 ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System):กระบวนการทำงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
 - มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
  - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล 
 5.ด้านรูปแบบการจัดการ (Style):รูปแบบและวิธีการดำเนินงานขององค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
  - ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
  - มีเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
 -ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
  6 ด้านบุคลากร (Staff):จำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S) 
  - สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 จุดอ่อน (Weakness: W) 
   -บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร 
ขาดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
   - ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนในทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
  7.ด้านทักษะความเชี่ยวชาญ (Skills):ขีดความรู้และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรในองค์กร 
  จุดแข็ง (Strength: S) 
 - บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 จุดอ่อน (Weakness: W) 
  -ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 ของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  - ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
 ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 -บุคลากรขาดความรู้ และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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3.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis ดังนี้ 

 การวิเคราะห์ PEST Analysis จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ 
  1. ด้านนโยบายและการเมือง(Political Component: P):ปัจจัยด้านการเมือง 
   โอกาส (Opportunities: O) 
  - พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาบังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 - กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 อุปสรรค (Threats) 
 -มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E) :ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
  โอกาส(Opportunities: O) 
  -รัฐให้ความสำคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีแนวโน้ม
ดีขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
  อุปสรรค (Threats) 
   - การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำให้องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
 3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S):ปัจจัยด้านสังคม 
  โอกาส(Opportunities: O) 
   - 
  อุปสรรค (Threats)  
   - สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหารให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
   - New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน 
 4. ด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T): ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
 โอกาส (Opportunities: O) 
 - การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
 - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ภารกิจของกองทุน 
 อุปสรรค (Threats) 
 -เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 - New normal ความผิดปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน 
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การวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตารางแสดง SWOT ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) 
S1:มีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
S2:มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตรากำลัง การ
แบ่งแยกฝ่ายงาน และตำแหน่งงานที่ชัดเจน 
S4:มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
S5:มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6:ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
S7:มี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรที่ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได ้
S9: บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1:ขาดการสื่อสารและ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กร 
W2:ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคลากรเพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนฯ ในปี
ถัดไป 
W3:ขาดบุคลากรในบางตำแหน่งที่ตรงกับสายงาน
ตามภารกิจของกองทุน 
W4:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล อยู่ระหว่าง
การพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล 
W5:ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
W6:บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาดความ
มั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ขาดสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
W7:ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนใน
ทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
W8:ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมีจำนวน
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
W9:ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง 
เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด
ความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W10:บุ คลากรขาดความรู้  ทั กษะใหม่ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค Tows Matrix 

ตางราง กลยุทธ์เชิงรุก SO 
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

S1: มีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือ
เป็ นแนวทางการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากร 
S2: มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบ
อัตรากำลัง การแบ่งแยกฝ่ายงาน และ
ตำแหน่งงานที่ชัดเจน 
S4:มีการกำหนดมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง และคำบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) 
S7:.มี เกณ ฑ์ การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
S9:.บุ คล าก รส่ วน ให ญ่ มี ค วามรู้  
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแล
ทุนหมุนเวียนให้ความสำคัญและส่งเสริม
การพัฒนาทุนหมุนเวียน 
O4:.การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 
 

พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และรองรับความปกติแบบใหม่ 
(New normal) 

 

 
 
 

โอกาส (Opportunities: O) 
O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้
ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาทุนหมุนเวียน 
O3:รัฐให้ความสำคัญกับการปรับฐานเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้
ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4:การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการ
สื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน 
O5:ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีที่ สารสนเทศ
ทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้
ในภารกิจของกองทุน 

อุปสรรค (Threats) 
T1:มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของกองทุนโดย
กระทรวงการคลัง 
T2:การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ทำให้องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน 
ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหารให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบ
ต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน 
T5:.เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง กลยุทธ์เชิงรับ ST 
จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

S1: มีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
S5: มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6:ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 
 
 

T2:.New normal ความปกติแบบ
ใหม่ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่
ถดถอยทำให้การดำเนินโครงการจัด
รูปที่ดินฯ มีผลต่อการทำงานของ
บุคลากรในองค์กร 
T3:.การ เติ บ โต ท าง เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่ส่งผลให้บุคลากรสื่อสารกัน
น้อยลง 
T4:New normal ความปกติแบบใหม่
ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงาน
ของกองทุน 

การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับ ด้ านบุ คล ากร และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

ตาราง กลยุทธ์เชิงพัฒนา WO 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 
W3:ขาดบุคลากรในบางตำแหน่งที่
ตรงกับสายงานตามภารกิจของ
กองทุน 
W4:ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุ คคล  อยู่ ระห ว่ า งการ พั ฒ น า
ปรับปรุงให้ เหมาะสมกับการเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
W6:บุคลากรขาดแรงจู งใจในการ
ทำงาน และขาดความมั่นคงชัดเจน
ทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ขาด
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
พนักงานกองทุน 
W7:ขาดบุคลากรในด้านการบริหาร
การลงทุ นในทรัพย์ สิ น และด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 
W8:ภารกิ จงานที่ นอกเหนื อจาก
ภารกิจหลักมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

O4:การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 
O5:.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้
บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ภารกิจของกองทุน 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
การถ่ายทอดและเข้าใจองค์
ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
(KM) 

 
 
 



 

30 

ตาราง กลยุทธ์เชิงพัฒนา WO (ต่อ) 
จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ 

W9:ลักษณะงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสูง เมื่อบุคลากรมีการ
โยกย้ ายจึ งต้ อ งใช้ เวล า ใน การ
ถ่ายทอดงานมาก ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W10:บุคลากรขาดความรู้  ทักษะ
ใหม่ในการปฏิบัติงาน 

O4:การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น 
O5:.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสารสนเทศที่ทันสมัย ส่งผลให้
บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ภารกิจของกองทุน 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 

ตาราง กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหา WT 
จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) กลยุทธ์ 

W5: ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
W6:บุคลากรขาดแรงจู งใจในการ
ทำงาน และขาดความมั่นคงชัดเจน
ทางการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ขาด
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
พนักงานกองทุน 
W8:ภารกิ จงานที่ นอกเหนื อจาก
ภารกิจหลักมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง. 

T1: มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2:..การแข่งขันของตลาดแรงงาน ใน
เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำให้
องค์กรถูกแย่งชิงบุคลากร 
 

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

Strengths (S) จุดแข็ง 

S1:มีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
S2:มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
S3: โครงสร้างขององค์กรมีกรอบอัตรากำลัง การแบ่งแยก
ฝ่ายงาน และตำแหน่งงานที่ชัดเจน 
S4:มีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำ
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
S5: มีการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากร 
S6:ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
S7:มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ชัดเจน 
S8: สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายได ้
S9: บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

Opportunities (O) โอกาส 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนา
ทุนหมุนเวียน 
O3:รัฐให้ความสำคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ที่มีแนวโน้มดขีึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4:การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น 
O5:ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจของกองทุน 

Threats (T) ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

T1:มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2:การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำให้องค์กรถูกแย่งชิง
บุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการบริหาร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน 

T5: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

S-O Strategies กลยทุธ์เชิงรุก 

S1 S2 S7 S9 และ O1 O2 O4 พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากร
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดของกองทุน สู่รายบุคคล 

S-T Strategies กลยุทธ์เชิงรับ 

S1 S3 S4 S5 S6 S8 และ T2 T3T4 การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร  
แผนงาน 
การบริหารอัตรากำลัง 
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Weakness (W)จุดอ่อน 

W1:ขาดการสื่อสารและ การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
W2:ขาดการประเมินผล ตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรเพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุง
แผนฯ ในปีถัดไป 
W3:ขาดบุคลากรในบางตำแหน่งที่ตรงกับสาย
งานตามภารกิจของกองทุน 
W4:ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล อยู่
ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
W5:ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
W6:บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน และขาด
ความมั่นคงชัดเจนทางการเติบโตก้าวหน้าใน
องค์กร ขาดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
พนักงานกองทุน 
W7:ขาดบุคลากรในด้านการบริหารการลงทุนใน
ทรัพย์สินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุน 
W8:ภารกิจงานที่นอกเหนือจากภารกิจหลักมี
จำนวนเพิ่ มมากขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการ
ปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร และการพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง 
W9:ลักษณะงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
สูง เมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายจึงต้องใช้เวลาใน
ก ารถ่ ายท อ ด งาน ม าก  ซึ่ งส่ งผ ล ให้ ก าร
ปฏิ บั ติ งาน ขาดความต่ อ เนื่ อ งและ ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W10: บุคลากรขาดความรู้ ทักษะใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน 

Opportunities (O) โอกาส 

O1: พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้รองรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
O2: กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนา
ทุนหมุนเวียน 
O3:รัฐให้ความสำคัญกับการปรับกับการปรับฐานเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐที่
มีแนวโน้มดีขึ้นส่งผลให้ตลาดแรงงานจากภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบ 
O4:การเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น 
O5:.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สารสนเทศทันสมัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจของกองทุน 

Threats (T)อุปสรรค 

T1:มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนโดยกระทรวงการคลัง 
T2:การแข่งขันของตลาดแรงงาน ในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ ทำให้องค์กรถูกแย่งชิง
บุคลากร 
T3: สังคมปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ทำให้องค์กรต้องปรับวิธีการ
บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
T4: New normal ความปกติแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงานของกองทุน 
T5: เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

W-O Strategies กลยทุธ์เชิงพัฒนา 

1. W3 W4 W7 W8 W10  และ O4 O5 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
แผนงาน 
การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
 
2. W1 W2 W9 W10 และ O4 O5 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและรองรับความปกติแบบใหม่ (New normal) 
แผนงาน 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
2. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 

W-T Strategies กลยุทธเ์ชิงแก้ปัญหา 

W5 W6 W8 และ T1 T2การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร 
แผนงาน 
1. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
2. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
3. การจัดให้มีประมวลจริยธรรมบุคคลากร 
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 3.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
   

ประเด็นปัญหา/สภาวะปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การบริหารโครงสร้าง และอัตรากำลัง 
  1.1 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรวมถึง
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการ
ลงทุนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมี
ตำแหน่งไม่ตรงตามภารกิจหน้าที่ของฝ่าย 
   1.2 บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจของ
กองทุนฯ ในด้านการลงทุนหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน และด้านสารสนเทศ 
   1.3  การลาออก หรือเปลี่ยนงาน เป็น
ปัญหาที่กองทุนจัดรูปที่ดินฯ เผชิญอยู่ใน
ทุกปี เนื่องจากบุคลากรต้องการเปลี่ยน
งานให้มีความม่ันคงมากยิ่งขึ้น 

1. การบริหารโครงสร้าง และอัตรากำลัง 
   - กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลังครบถ้วนตรงตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง และ
ภารกิจงานของกองทุน  
   - กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีสวัสดิการ
พนั กงานกองทุ น  เพ่ื อ เป็ น ข วัญ
กำลังใจ และให้เกิดความมั่นคงใน
การปฏิบัติงาน  

1. การบริหารโครงสร้าง และอัตรากำลัง 
   - กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ประสานกอง
การเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพ่ือสรรหาบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายการเงินและบัญชี รวมถึงหัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์ติดตามและการลงทุนให้ตรงกับ
สายงาน  
   - สรรหาพนักงานกองทุนที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 1 อัตรา และ
ด้านสารสนเทศ 1 อัตรา  
   - มีระเบียบเรื่องสวัสดิการพนักงาน
กองทุนที่ประกาศใช้แล้ว 

2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 19)  
   2.1 ส่งผลกระทบให้การพัฒนาบุคลากร
โดยการเข้ารับการผึกอบรมเนื่องจากบาง
สถาบันฝึกอบรมได้มีการเลื่อน หรือยกเลิก
การฝึกอบรม 
   2.2 บุคลากรมีความวิตกกังวล เมื่อต้อง
เดินทางออกจากบ้านเพ่ือมาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำงาน เนื่องจากบุคคลากรบางคน
ต้องเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะซึ่งต้อง
พบปะผู้คนมากมายในสถานที่ดังกล่าว 
รวมถึงสถานที่ทำงาน  

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   -บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับ
สถาบันฝึกอบรมที่มีมาตรการจัด
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
   - กองทุนจัดให้มีการปฏิบัติงาน
ภายในที่ พักเพ่ือเว้นระยะห่าง ลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 
และจั ด ให้ มี การประสานงาน ใน
รูปแบบออนไลน์ 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   -บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม
แผนปฏิบัติการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
    - มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดความผ่อน
คลาย และเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทำงานให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น 
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 จากการทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) พบว่ากองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จะต้องดำเนินการสานต่อในเรื่องของความสำเร็จ 
ที่ได้ดำเนินการมาให้มีความต่อเนื่องมีการปรับแผนปฏิบัติการ โดยเพ่ิมแผนปฏิบัติการด้านการวัด และประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารอัตรากำลังตามที่กรมบัญชีกลางมีข้อสังเกต 
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ยังคงมีอยู่ และสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้นำปัญหาและอุปสรรค มาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ    
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ปัจจัยความสำเร็จ 
  1.1 ผู้บริหารขององค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีโครงสร้างและอัตรากำลัง พร้อมทั้งมีการบริหาร
อัตรากำลังที่มีความเหมาะสม 
  1.3 การกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น 
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินภายในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ การถ่ายทอดความรู้ภายในกองทุน เป็นต้น 
  1.4 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ 

2. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล และการเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  
 2.2 มีการทบทวนโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และให้บุคคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ 
โดยมีการทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พบว่า ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม
และการลงทุน นอกจากมีภารกิจสนับสนุนด้านการเงินให้กับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แล้ว           
ยังมีภารกิจด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งปัจจุบันยังขาดบุคลากร 
ด้านการวางแผนการลงทุน เพ่ือทำการศึกษาวิเคราะห์สินทรัพย์ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จัดทำแผนการลงทุน 
และติดตามประเมินผล เพ่ือให้การลงทุนหาผลประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ ตามตัวชี้วัด ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 5)  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่
ปี 2560 – 2563 โดยมีค่าคะแนนตามลำดับ ดังนี้ (1) 1.8500 คะแนน (2) 1.75000 คะแนน (3) 2.25000 คะแนน   
(4) 2.8750 คะแนน  ซึ่งค่าคะแนนที่ได้ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับน้ำหนักที่ใช้เป็นเกณฑ์         
ในการประเมินผล และกรมบัญชีกลางได้มีข้อสังเกตในด้านดังกล่าว ได้แก่ 1.ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) “ควรมีการจัดให้มีระบบการรายงานเทียบเท่ากับ
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เป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)”        
2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน “ควรมีการตั้งตัวชี้วัดประสิทธิผลของระบบ
ดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย” 3. ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน “ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและเริ่มการใช้ระบบ รวมทั้งควรมีการตั้งตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของระบบดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย” ซึ่งกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านสารสนเทศ ในปี 2565 จึงได้ปรับแก้ไขโครงสร้างสำนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินฯ กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อให้มีสอดคล้องกับภารกิจงานของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 1 อัตรา 
และปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา (รายละเอียดตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งในภาคผนวก) 
 2.3 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564          
ได้กำหนดให้แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 มียุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผล           
การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 2.4 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียน 
 2.5 มีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และศักยภาพให้บุคลากรพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
 2.6 มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เช่น 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เป็นต้น 
 2.7 มีการจัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ         
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานหรือใช้ใน
การตัดสินใจได้ 
 2.8 มีการสร้างบรรยากาศการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรที่ดี การหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของหน่วยงาน มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร เพ่ือนำผลที่
ได้มาปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 
4.1 ค่านิยม 

 
 
 
  
4.2 วิสัยทัศน์ 
 “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำงานอย่างมืออาชีพ”  

4.3 พันธกิจ 
 1) บริหารบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบสนองภารกิจของกองทุน 
 2) เสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร 

4.4 แผนปฏิบัติการ 
 1) การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
 2) การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 
 3)  พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการ 
ทำงานและมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทนุ 

4.5 เป้าหมาย 
 1) มีโครสร้างและอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
 2) มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3) ยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะบุคลากรของกองทุน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ขององค์กร       
ให้สามารถตอบสนองภารกิจกองทุนได้ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 4) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีข้ึน 
  
 
 
 
 

Transparence 
(ความโปร่งใส) 

Honest 
(ความซื่อสัตย์) 

Achievement 
(การบรรลุผลสำเร็จ) 

Integration 
(ผสมผสาน,บูรณาการ) 

T H A I 
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4.6 กลยุทธ์ 
 1) การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 
 2) พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคคลกรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      3) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือรองรับความปกติแบบใหม่ 
(New normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM) 
 4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
 5) การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

4.7 แผนงาน 
 1) การบริหารอัตรากำลัง 
 2) ถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สู่รายบุคคล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 3) การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของทุนหมุนเวียน 
 4) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 
 5) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 6) การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
 7) โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
 8) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  
 9) การจัดให้มีประมวลจริยธรรมบุคคลากร 
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4.8 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ แผนปฏิบัติการ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

วิสัยทัศน์ 
 
 
พันธกิจ 
 
 
 
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
เป้าหมาย 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงาน/โครงการ  

 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำงานอย่างมืออาชีพ 

บริหารบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของกองทุน 

การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 

มีโครสร้างและอัตรากำลังที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุน  

 

เสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร 

ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสำนึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจ

ในการทำงาน และมีประมวลผลจริยธรรม
บุคลากรกองทุน 

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิต
ในการทำงานที่ดีข้ึน 

 

การจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 

แลกเปลี่ ยนความรู้ด้ านต่ างๆ 
ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ ดิ น ฯ  เพ่ื อยกระดั บ ความ รู้
ค ว ามส าม ารถ ขอ งบุ ค ล าก ร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

 

ถ่ายทอดตัวชี้ วัด
การด ำ เนิ น งาน
ของกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯสู่รายบุคคล 
เพ่ื อประเมิ นผล
การปฏิบัติงาน 
 

การบริหาร
อัตรากำลัง 

โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ทำงาน 

 

การจัดให้มีประมวล
จริยธรรมบุคลากร 

โครงการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ทำงาน  

การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับด้านบุคลากร 

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ดีและการพัฒนาคณุภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากร 

 

การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุน 

มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรใหม้ี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ของกองทุน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกองทุน 

ยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะบุคลากร
ของกองทุน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของ
องค์กร ให้สามารถตอบสนองภารกิจกองทุนได้ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
 

สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อรองรบัความปกติ
แบบใหม่ (New normal) และบุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับการถ่ายทอดและเข้าใจองค์
ความรู้ของกองทุนจัดรูปท่ีดิน (KM) 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

 
 

ก ารถ่ า ย ท อ ด
ตั ว ชี้ วั ด ก า ร
ดำเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลง
ของทุนหมนุเวียน 
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ความสอดคล้องและการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกองทุนจัดรูปที่ดินฯกบัแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นแผนปฏิบตัิ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลัง 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ .2.การวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุน 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที ่3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกองทุน 

 
 แผนปฏิบัติการฯ ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้
มีจิตสำนึกของการเป็นบุคลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน และมีประมวลผลจริยธรรมบุคลากรกองทุน 
 

ประเด็นแผนปฏิบตัิการ 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

แผนปฏิบัติการ ที่1 สนับสนุนด้านการเงินแก่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แพร่หลาย 

 
 
 

แผนปฏิบัติการ ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้
ยั่งยืน 

 
 

แผนปฏิบัติการ ที ่3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
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4.9 แผนการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (เดิม) 

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 

- การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับด้านบุคลากร เพ่ืสนับส
นุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
สม รรถน ะอย่ าง เป็ น ระบ บ
ต่อเนื่องและรองรับความปกติ
แบบใหม่ (New normal) 

1. จัดทำและทบทวนแผนโครงสร้างการบริหารกองทุนและเพ่ิม
อัตรากำลัง 

7,350,720 - -   เพ่ิม 
2 อัตรา 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 153,000 
 

36,000 36,000 81,000 

- พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
สู่รายบุคคล เพือ่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

167,240 49,120 51,120 67,000 

4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ
ทุนหมุนเวียน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและองค์ความรู้ของ
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

-.พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

5.การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
ถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้
ของกองทุนจัดรูปที่ดิน(KM) 

6. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสำนึกของการเป็นบุคลากรที่ดี 
และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

- ก า ร ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ
บุคลากรที่ดี  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- - - 
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หมายเหตุ การปรับแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางจากการรายงานผลแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2563 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน 

              ทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 

 

แผนปฏิบัติการฯ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 
การบริหารโครงสร้าง 
และกรอบอัตรากำลัง 

- การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับด้านบุคลากร 

1. การบริหารอัตรากำลัง 
    
   

6,705,763 
 

- 

2,002,302 

- 

2,167,251 

เพิ่ม 2 อัตรา 
 
2,536,210 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 
การวัดและประเมินผลของกองทุน 

- พัฒนาเครื่องมือในการวัดและ
ติดตามประเมินผลบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สู่
รายบุคคล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ถ่ายทอดตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียน 

151,380 46,800 47,340   57,240 
 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ระบบสารสนเทศของกองทุน 

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเพ่ือรองรับความปกติ
แบบใหม่ (New normal) และ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
ถ่ายทอดและเข้าใจองค์ความรู้
ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM) 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกองทุน 46,000 36,000 - 10,000 

5. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ภายในสำนักงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

   

พัฒ นาระบบสารสน เทศด้ าน
ทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

   

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 4 ส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้
มีจติสำนึกของการเป็นบุคลากร
ที่ดี สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
และมีประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุน 

- การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

   

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน     
9. การจัดให้มีประมวลจริยธรรมบุคลากร    

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2563 – 2565 (ปรับใหม่) 

*งบประมาณทั้งหมด 6,903,143 บาท 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 

 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ได้นำปัญหาและอุปสรรคจากผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2564 เป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนดังกล่าว (ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหน้าที่         
34 - 35) รวมถึงการปรับแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรมบัญชีกลางจากการรายงานผล
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2563 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารงานบุคคล โดยมีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 9 แผนงาน ใช้งบประมาณ 3 
แผนงาน/โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ 6 แผนงาน/โครงการมีเป้าหมาย ขั้นตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดที่มี
คุณภาพที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามตารางแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (หน้า 43) ด้านล่างนี้
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แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผนปฏิบัติการฯ ที่ 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
กลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 
1. การบริหาร
อัตรากำลัง 
 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พื้นที่ มีโครงสร้างและ
อัตรากำลังที่มีความเหมาะสม
กับภารกิจงานกองทุนจัดรูป
ที่ดินและสอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนแม่บทกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 
2563 – 2565 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

2,536,210 
 
 
 

1.ทบทวน/ปรับโครงสร้าง กรอบ
อัตรากำลังของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2.สรรหาพนักงานกองทุนตาม
โครงสร้างกรอบอัตรากำลังของ
กองทุน 
3. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานกองทุน 

    ร้อยละ 80 ของ
ความสำเร็จ 
ในการทบทวน/ปรับ
โครงสร้างและอัตรา 
กำลังของกองทุนฯ 
พร้อมสรรหาบุคลากรให้
เป็นไปตามโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ
ในการทบทวน/จัดทำแผน
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
กองทุน 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 
กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานของกองทุน
จั ด รู ป ที่ ดิ น ฯ  เพื่ อ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
    
 
 
 
 

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

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

57,240 1.แจ้งบุคลากรทุกท่านจัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสำนักงานกองทุนฯ 
เพ่ือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
2. ผู้บังคับบัญชากำหนดตัวชี้วัด
รายบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน ไปสู่รายบุคคลภายใน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
4. ติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานและประเมนิผล
การปฏิบัติงาน(รอบแรก–รอบสอง) 
5. นำคะแนนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้เป็นองค์ประกอบ 
ในการเลื่อนค่าตอบแทนเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

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

ตัวช้ีวัด 
 มีการนำระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : 
KPI และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มา
ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ นำ
คะแนนจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้เป็น
องค์ประกอบในการเลื่อน
ค่าตอบแทน  

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

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 2 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน 

กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ถ่ายทอดตัวชี้วัด
บันทึกข้อตกลงทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 

กองทุนจัดรูปที่ดินมีการนำ
บันทึกขอ้ตกลงการประเมนิผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

- 1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดในแต่
ละด้านตามบันทึกข้อตกลง ไปสู่
รายบุคคลภายในกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
2. ดำเนินการตามตัวชี้วัดทนุหมุนเวียน
โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส 1–3 
3. รายงานผลการดำเนิ น งานทุ น
หมุนเวียน ไตรมาส ที่ 4 พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

    ร้อยละ 100 สามารถ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด
ได ้

ตัวช้ีวัด 
มีกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ นำกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียนมาใช้ในการ
ดำเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

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

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานสูงสุด ในการ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
องค์กรกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธผิล 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายวเิคราะห์ตดิตาม
และการลงทุน 

10,000 1.กำหนดหลกัสตูรการฝกึอบรมตาม
ภารกิจงานของแต่ละตำแหน่ง 
2..ติดต่อประสานงานเพ่ือส่งรายชื่อ
และชำระเงินค่าอบรมหลักสูตรต่างๆ 
(ถ้ามี) 
3. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
4. เก็บรวบรวมรายงานผลการ
ฝึกอบรม 

    ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยคน
ละ 1 หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

กลยุทธ์ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอยา่งเป็นระบบต่อเนื่องเพือ่รองรับความปกติแบบใหม่ (New normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถา่ยทอดและเข้าใจองค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM)  
5. แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านต่างๆ ภายใน
สำนักงานกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ เพื่อยกระดับ
ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ  

กองทุนจัดรูปที่ดินฯ สามารถ 
ปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมี 
ศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ฝ่ายการเงินและบัญช ี
ฝ่ายวเิคราะห์ตดิตาม
และการลงทุน 

- 1. จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร 
(สรุปข้อมูลที่ไดจ้ากการฝึกอบรม) 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
บุคลากรกองทุนฯ เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่างๆที่ได้รับมาและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
กองทุนกับหน่วยงานที่มีความ
เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

    ร้อยละ 70 
ของบุคลากรได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้

ตัวชี้วัด 
มีการจัดทำและถ่ายทอด
องค์ความรู ้
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุ ค ล า ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ถ่ายทอดความรู้  

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 3  พฒันาทรพัยากรบุคคล และพฒันาระบบสารสนเทศของกองทุน 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศของด้านทรพัยากรบุคคล 

6. การจัดใหม้ีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 
 
 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับ
ใช้ในการตัดสินในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - 1.นำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปติดตั้ง
และใช้งานจริง 
2.จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
จริง เพ่ือให้เข้าใจการทำงานของระบบ
และสามารถใช้โปรแกรมได้ 
3.นำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
4.บำรุงรักษาให้ ระบบฐานข้อมู ล
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการผู้ใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบฐานข้อมูล 

    มีระบบสารสนเทศ
ด้านบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของการจัดเก็บ
ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรที่มี
ความทันสมัยและถูกต้อง
ครบถ้วน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบให้มีความ
ทันสมัย 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกของการเป็นบุคลากรทีด่ี สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทนุ 
กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

7. โครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการ
ทำงาน 

บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิติที่ดี
และมีความสุขในการทำงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายการเงินและ

บัญช ี
ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม

และการลงทุน 
 

- 1. จัดกิจกรรมบุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ ดีเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อยกย่อง
เชิดชูและชมเชย อย่างเป็นธรรม 
2. กิจกรรม 5 ส. 
3. สำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
4.กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 
(Morning  Brief) 

    ร้อยละ 80 ความพึง
พอใจของเจ้าหน้าที่
กองทุนจัดทีด่ินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรในการทำงานกับ
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
นำผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรไป
ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศใน
การทำงานให้มีความสุข
มากย่ิงขึ้น 

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

บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ มีสวัสดิการ
และความมั่นคงในสายอาชีพ
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - 1.เสนอ ร่างระเบียบเรื่องสวัสดิการ
เพื่ อ ให้ ค ณ ะ อ นุ ก ร รม ก าร  แ ล ะ
คณ ะกรรมก ารบ ริห ารกอ งทุ น ฯ 
พิจารณากล่ันกรอง เห็นชอบ 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ
สำหรับบุคลากรของกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

    มีระเบียบ เร่ือง
สวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
และมีการจัดกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำระเบียบ เรื่อง สวัสดิการ 
และการจั ดกิ จกรรม เพื่ อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
ค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริ ก าร
กองทุนฯ เห็นชอบระเบียบ 
เรื่องสวัสดิการพนักงาน
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
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กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน(ไตรมาส) 

เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 1 2 3 4 

แผนปฏิบัติการฯ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกของการเป็นบุคลากรทีด่ี สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และมีประมวลจริยธรรมบุคลากรกองทนุ 

กลยุทธ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

9. การจัดให้มี
ประมวลจริยธรรม
บุคลากร 

บุคลากรกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ มีหลักเกณฑ์
การประพฤติปฎิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

- 1. จัดทำร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และรับ
ฟังความคิดเห็น 
2. สรุปร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. เสนอร่างประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ ดิ น เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต่ อ
กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (กพ.) 
4. ประกาศประมวลจริยธรรมบุคลากร 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในราช
กิจจานุเบกษา  
5. นำประมวลจริยธรรมบุคลากร กองทุน
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไปบังคับใช้ 
6. จัดทำรายงานประจำปีเสนอกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม 

    มีประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนจัดรูป
ที่ดินฯ 

ตัวชี้วัด 
ประกาศ เรื่อง ประมวล
จริยธรรมบุคลากรกองทุน
จัดรูปที่ดินฯ  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคคลากรมีประกาศ เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการประพฤติ
ตน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



do, 
"tIe:J1PI1bb'VI'W..:! 

6ln~ru~..:!1'W U ntJ~ ..:!l'Ul 'U~1'U~ ~U ~"'lJ ne:J ~Vl'U ~il iln't'Jru~.:J l'U b~ ~l nu nlJll.:J bb[:.J'Ubb!;'l ~ ~~'Vh 
~ ~ ~ " 

~UUJ~lJlru'(Je:J~ne:J~Vl'U lbflJl~vfrll'(Je:J~UUJ~lJlru U~"'lJ~~n1J~~J~UU~l'U Bl'Ul~n1J lJe:JU"'lJ1~ rllnU, 
fllUfllJ i~nlJ b(f'Ue:Jbb'U~(91Jl\l(fe:JU UJ~biJ'U[:.J!;'l~l'U ~~~'Uh bbrn'(JUqJ"'l~~ln ;~ililn't'Jru~~l'U~il 
fllllJ~~~ln.a-uie:J'UlJ1 n ~U ~~'(Je:JU n1J~l b'IJ'U~l'U'(Je:J~n e:J~Vl'U 1Vf(fe:J~fl~e:J~ b~€l b.u'U1umlJl(91t:1uJ ~(f~ri, " 
bb!;'l~mJn\l'(Je:J.:Jne:J~'V1'U bb!;'l~uDtJ~m11~5'U~b~m-ue:J.:J 

IIcJ Q.lQ. 

'VI'W1'V1fld1lJJU~~"tIe:JU 

(9). rllnU~bb!;'l fllUfllJ lVfrllU~n't'Jl b(f'Ue:Jbb'U~l'Un1JuntJ~~l'U'(Je:J~bb~!;'l~iJl~ bb!;'l~15n1J
'\J , ':..J 

UDtJ~~l'U'(Je:J~ne:J~'V1'U1Vfb.u'U1U(911lJbth"'lJl~ 

tv. rll nU~bb!;'lfllUfllJ 1VfrllU~n't'Jl1'Un1J(foJU(f'j'Ub~'U1flJ~n1J~~JU~~'Ub~m~'~'Ul~'U~ 
'U" '1' '\J 

brI . oJlb(f'Ue:J~l'U'(Je:J~ne:J~Vl'U1Vfflru~mJlJn1Ju~"'lJ ne:J~Vl'U flru~e:J'U mJlJn1Jbb!;'l~flru~'Vh~l'U , " 
'W\llJrul JllJfi~1VfrllU~n't'Jl bb 'U1Vll~1'Un1J~lbiJ'U~l'U'(Je:J~ne:J.:JVl'U, 

< 
U[:.J'U~Vl5~1(f(91J'(Je:J~ne:J~Vl'U, , 

ct. 11~bb[:.J'lmlJl-rrVl~~mnJbb!;'l~~UUJ~lJl ·ru'(Je:J~ne:J~Vl'U b~e:J1Vf(fe:J~fl~e:J~nu'U1~U1v~'W5n\l, 
bbm:lVfb.u'U1UmlJbUl"'lJ1~ 

b. ~ ~(911lJml\l(fe:Jun1JliVl~~vln~ bb!;'l~~UUJ~lJ1rub~e:J1Vf bn ~U J~~Vl6 m~fllllJA,lJrl 1 

bb!;'l~b.u'U1U(911lJbUl"'lJ1~ bb!;'l~~!;'l61lJ~VlBmlJ~ rll"''U~ 
~. ~~~e:JUJ~(fl'U.:Jl'U nuwlh~~l'U"'~e:Je:J~rim.nlfl~~be:J n'(J'Ubb!;'l ~Uflfl!;'l~ b~Wd-Ue:J~b~e:J1Vf bn~.. , 

fllllJ~llJile:J",~m.lJruln1J~l'U1Vfbn~[:.J!;'l61lJ~VlBbb!;'l~ bU'UUJ~1~'(JL1~e:JUJ~'(Jl'(J'W~~UU~n1J 
~. UDtJ~.:Jl'U5'U(911lJvtt~~UlJe:JU'v1lJl~ 



(9) . 'lJ~ruru1\i\~ 'VI~aflrul~a~1.:J5'W~bVitJ'U1v)bJ~1 nl1d 1'I..IG'l1'(J11"!l1~b 1/lJor'lm:'l~
Q.I v 't q 

do, ~1'vnl1~ltJ'U~vn'j-:)1'Wy(1ttJ"!leJ(;ll bb'WWI 

~ltJ'U~'VI1'j-:)1'Wy(11'lJ 

6lm~HU~.:jl'l.J 'lJn{J~.:J1'W1'W~1'W~~1'VI111~ltJ v\'1'V1111~fld'UfnJ n1n'UVlbb6'l bb'W~th 11.:Jbbe..J'W lJa'U'VImtJ.:Jl'W 
~ ~ q ~ 

1'\Xrhmm.~n \i\'jl~?la'Um'j'lJ:O{J~.:Jl'W'(Ja.:J~'lJ:O{J~.:J1'U bVltJH'rld1lJi m1lJ?l1lJ1'jf) 'lJ'j~?l'Um'jru bbm!m1lJ'1l'1'W1qJ~.:J 

~a.:JI'1V1~'Wh'VI~Bbbm'(JoU qJ'VI1~mn 
lid QJQ 

'VI'l.Jl'V1 f'l ';) 1 lJ'j'U e.J WI"!l eJ 'U 

(9). ~ ~ 1 'j ru 1 Pi mn 1 bm 1~~ b?l'U Bbb 'W~ bVl tJ fll'U fjlJ \i\ 'jl ~?l a'U n 1 'j ~VI nl'j.:J l'WIii 1.:J 1 

b'tl'l..l .:J1'W5'jnl'j -:)l'W'Uflfl6'l .:J1'W~Vlban?l1'j .:J1'W~?lVl btJ'W~'W" , 
tv . flljJfllJ n1n'U ml~?la'U m'l~1'\Xrh'lJ~m~mbrier'lJ n{J~.:J1'Wv)1'W'U~'VI1'j.:J1'Wy(11'lJ , " ~ 
(,ll . nl'j~l.:Jb~\i\a'U'VI11.:J~m1"!lnl'jy(11'lJ 

'j1"!lnl'j m'jbG'l'Wa'VI11.:J~a 

ct. Pi mnl bm1~~ ?l1'lJ'j1tJ.:J1'WbG'l'WBbb'W~m'j'lJ:o{J~ .:J1'Wb~ tJd n'U'j~ bD tJ'U bb6'l~15'lJ:o{J~ .:J1'W 

m'jl1.:Jbbe..J'W.:J1'We)\i\'j1ll1~.:J m'j'U~'VI1'j~Vlm'jv)1'W.:J'U'lJ'j~lJlru 

b. fld'Ufj1J nln'U bb6'l~\i\'jl~?la'Ubbe..J'W'lJ:O'U'inl'j1ii1.:J 1 '(Ja.:Jnm'Vl'l..l 

Q1i. fll'UfllJ bb6'l~ n1n'U nl'j'lJ'j~'/J1 ~1J'Yr'Wli'(J a.:J nmYl'W 11lJ~.:J nl 'j'lJ 'j~"!l1Jfl ru~m 'j1J nl';;'\.J~'VI1 'j, " , 
na.:J'Vl'Wbb6'l~flru~a'4m'jlJnl'jm.:J 1 

~. 'lJ:O{J~.:Jl'W5'U\i\11Jmv)-r'U1Ja'U'VImtJ 

f'l ru m.J'lr~ b\J vn~ (ph bb'VIU.:j• 



' ~.,. ~ 
J ':"':\...~ 

'\ 

., ". 
neJ'l'Vl'W:5'~~tlVi~'Wb~eJ~WJ'W l~'WVi 

• 'IJ 

'" 0 ,

"I1eJlPllbb'VI'W'l ,x1'V1111~lCJm'jb~'Ubbr;'l~tr~~ 

~lCJm'j b~'Ubbr;'l~tr~~ 

~n~ru:::'ll'W '\Jntr~~1'U1'U\il'U~,x1'V1111~lCJ v\'1'V1111~flTUfllJ nln\.J~bbr;'l bb'U~t1111~bb[:..J'U lJ'El'lJ'VIlJ1CJ~1'U 
~ ~ , ~ 

1,x1"111nmn 1PI~1~~'El'Urn~'\Jii'U1i~1'U'1J'El~~tliitr~~1'U l~CJ1.rrfl11lJ~ fI11lJ~llJl~(l '\J~~~'Urn~ru bbr;'l~fl11lJ'I11'Ul~~~ 

(9)m~~~'Uh'VI~mbrn '1JU ~'VI1~CJ1n 
ild ~Q. 

'VI'Ul'Vl fI'JllJ~'lJe.J ~ "!1eJ'lJ 

(9). v;~ 1~ rul bbr;'l~l bfl~l~'Vi~l b'W'U rn~b~m n'U m~'1J'El~~ ~~~'Utl~~lJ1ru~lCJ ~lCJtl~~~l1J 

lv . fl1'Uf)lJ nln'U \PI~1~~'El'U bbr;'l~1,xfh'\J~m~lbbri~tlii'U1i~1'U~1'Um~b~'Ubbr;'l~m~tr~~ 

m. ~~v\'1~1 CJ ~1'U [:..Jr;'l n1~1.rr~ 1 m~'U ~'Utl~~lJl ru bbr;'l ~ n1~~~v\'1'\J ~~lJl ru n1~~lCJ1~ 

m~~~~~~~'U'\J ~~lJl ru1,xbbn1f1~~ m~~'1J'El-r'U m ~~tl'U ~'U'U b~'U~1nn 'El~'Vl'U, , 

<to\PI~1~~'El'Um~~~v\'ltr~~ ~'U'\J~~lJlru\9h~ 1 

b. '\Jii'U1i~l'U ~'U \PI1lJvt1~-r'UlJ'El'U'VIlJl CJ 

flIru~nJmhuvn:::vllbb'VItJ'l• 
(9). '\J~rurul\P1~ 'VI~'Elflru1~'El~1~~'U~bVlCJ'U1~hJ~hn11d 1'U~1'1Jl1'll1~b'VIlJl~;llJn'UVl111~ 

v v " 

fI11lJ -r'U ~ ~'ll'El'U bb61~~m~ru~~l'U~'\Jii'U1i 
lv. btJ'U~:nfl11lJ~fl11lJmlJl~(l Yfn't'}~ bb61~(;W~~(l'U~1wl'U~'\Jiitr~btJ'U'El 



neJ -:j'VJ'W:5'VI ~tl~~'W ~~eJ~ ~'U 1~'W~ 
1J1\Ol'Hi1'W flTVi'WVlt9l1 bb'Vi'll-:j... 

im~ru:::-:j1'W UfhJ~\l1'U1'U~I'U~,x'J'Viih~1~ 'Vi1'\1iih~flTlJfl1J nlnUVlbbfl bb'U~1l1 11\lbbt:-J'U 1J€lU'\Ii1J1~\l1'UdJ dJI 'I 'U 

1~r11mm·n InJl~(;1€lumJu5U~\lI'U'V€l\l~U5U~\l1'U 1~~1-rrfll1JJi flllJJ(;11JJ1Jfl uJ~(;1umJru bbfl~fl11JJ-b1'U1qj~\l 

\9l€l\l(9)~~'Uh'\li~~lbbm'Vu qj'\lil~mn 
1/ d Q.I Q 

'Vi'W1'V1f1'J11JJ'U ~ In 'lfeJ'U 

(9) . 1l1b(;1'U€l'U1~U1~ bth'\liJJ1~ 1I\lbbt:-Jwn'Ubbfl~\lUU';j~JJ1rulflJ\l m';j~'V€l1'u mJ(;1'11U(;1'U'U b~'U, 

tv. fIlUfl1J nlnU (?lJl~(;1€lU bbfl~1~r11mm~lbbri~unU~\lI'U~I'UlbflJl~~~(?lIJJ bbfl~mJfl'I'VI'U 
'I 'U d.J <I 

bn . , "Pint,,1 lbfIJ1~~ fl11JJbU'U1u1~'UmJ(;1'11U(;1'U'Ub~'Ulfl';j\ln1J~~';ju~~'Ub~€l~~'U1vr'U~ 
ct. ~~(?l1JJU';j~biJ'U(:,J6N1'U bbfl~t:-Jflm';j~1bih.!lm\lmJ~~Ju~~'U 

" 
<to UJ~biJ'UflllJJfl1Jrh1 'tJn1Jfl\l'VI'U lflJ \lmJbbfl~t:-JflUJ:::1~'V'U1f1J \lmJ, , 
b . U5U~\l1'U~'U(?lIJJffi~1'uJJ€lU'\IiJJ1~ 

fI,ru liI1Ju~hY'Vn:::t9l1 bb'Vi'll-:j 

(9). U~qjqjl(?l~ '\Ii~eJflrul~mh~~'U~bVi~u11ii'hj~ln 'h,j 1'U(;11'Vl1'lfl~b'\li~~'l'M.LlII 
mlJJ1'tJ~~'lf€lUbbfl~~n~ru~\l1'U~u5'l(~ 

tv. bu'tJ~~m1JJimlJJ~1JJ1Jfl v1n~~ bbfl~~JJ';jJfl'tJ~1'tJ\l1'tJ~u5u~ b ,Y, 

~\ 



dOl 
"1If){Pl1 bb'VI'lN 	 'W'l1nnW'U~'VI1'j-:l1'Wy(11'\J 

~1~'tJ~Vl1'j-:l1'Wy(11'\J 

" 
(9). '\Jl)U~-:l1'W~1'W-:l1'W?l1'j'U'j'jru b'li'W ~l-:1V1'l1-:1~m1"11n1'j-r'U - 61-:1'V1'l1-:1~m1'11n1'j Y1-:1'V11-:1'j~'U'U 

-:I 1'W?I 1 'j'tJ'j'jruB b~ n'VI'je)'W n61 bbG'l~61-:1V1'l1-:1~ m~ -:I~h'W1'\JiJ-:lVI'l.h~-:l1'W1'l1-:1 1 ~-:lm~1'WbbG'l~m~'Wf)n n1'jn~'WmB-:I 
~ Cl.I Qj 

b 'jB-:ln1'j\l ~ b(i1 'j ~~bBn?ll'j 

~ . '\Jl)u~-:l1'W~1'Wn1'j~~I'lBn'tJVI'lh~-:l1'WbbG'l~LJflflG'l1'l1-:1 1 ~-:lm~1'W bbG'l~m~'WBn 
m. '\JnU~-:l1'W~1'Wn1'j'U~'VI1'j'VI-r'Wmm'Uflflm~~ln'Un1'j~m~n 'jl'tJ'jl~.;rB~G'l ?I~~ n1n'U~bbG'l

d.J ~ 	 \I \I 

bbG'l~ml\l?lB'tJn1'jG'l-:lblm'\Jl)u~h1'11n1'jbbG'l~1'U ml'l 1-:1 1 ~1 btJ'W n1'jb~m n'U n 'j~'Ul'W n1'j?l'j'jVl1 bbG'l ~ b~B n?l'j'j 

b~B'tJ 'j'j\l bbG'l~ bbl'l -:I~-:I ~il fll1~~fll1~?l1m'jfl1~~1 'j-:l1l11 bb Vl'W-:I ~~vl1bb(:..J'W-:l1'Wlfl'j-:ln1'j~ nB'U'j~b~B~(9),J'W1
, 'U 'U 

'Uflmm'tlB-:lnB-:I'VI'W, , 
~. '\JntJ~-:l1'W~1'W~?I~b~mn'tJn1'j~~~B~~~1-:1 b'li'W ~lbtJ'Wn1'j~~~B~~~l-:1 ~~vl1'V1~bU~'W~?I~':..J 	 , , 

~bbG'ln1'jbn'tJ~?lVl1	'Wfl~-:I ~~vl1'j1~-:l1'W~?lVl'lh1~ 'b~B~?lm'W' 1~~n~B-:I(i11~nDVI~lmbG'l~'j~bU~'tJ 
ct. '\Jl)llii-:l1'W~'W(i11~.ffi~-r'tJ~B'UVI~1~ 

flW~~U~ bQVn:::1l11bb'VI'll'!, 

'\J~'1J'1J1(i1~ VI~Bl"lrul~B~l-:1~'W~bVi~'tJ1m'W'j~v1'tJ b~~ln 

~\ 

J 



II d Q.I Q 

VI'W 1'VI fl d111'HJ t:-J Yl"l1 B'U 

(9). UfhJ~ ,:n'W~1'Wm';j~YlU';j~'U1Jflru~m';j1Jm';j'U~vt1';jnmVI'W bb6'\~flru~B'Wm';j1Jm';j~l.:J 6'\ 
d..J , "" I 

bb6'\~~Ylvl1';j1 CJ.:J 1'W n l';jU ';j~'U1J, 
h U5U~'l1'WU';j~'U1~m~''W5 ~.:Jij«n~ru~.:J1'W~u5u~ b~CJ1n'Um';jbn'U';j1'U';j11J.um,j6'\'1iTd?1';j 

bb6'\ ~ bB m'l1 ';jfll11JV'W~1'W ~ 1.:J 1 b~ B m ';j~1b'u'W m';ju ';j~'Ul~1I-W'W5 m';j~Yl ~1J1J'Wl nl';j~Yl'lJ Vl';j';jl"l n 1';j 

b~mj;.Jmb'V'l~'1i11?1';j fll11J1 fll11Jb.u11"iJb~ CJ1 n'Um';j~lb'lJ'W'l1'WVI~Bj;.J6'\.:J1'W'lJB'lVl'\<hCJ.:J1'W
" 

rn. tJ5U~.:J1'W~'W(?l11J~1~r'U1JB'JVl1J1CJ 

flru~1IU~b1J~1~~lbbVi'll.:!• 

u~ qJ qJ1(?l ~ Vl~B ~ rul ~B ~ 1.:J~'W ~ bV1 CJ 'U 1~ 'W ';j~ ~'Ub~ CJ 1 n'W1 'W ?l1'lJ 


Vl1.:J~B?l1';j1J16'\'U'WVl1.:Jm';ju';j~'U1~1J-W'W5 bb6'\~Vl1.:J'lJbVll"ll"ll?1(?l{ ..l 

\ 



do,
"lIe:J\il1bb'WU.:l 

lid IV.::.. 

VI 'U1 'VI fl11lJ ';i'U ~ \it "lIe:J'U 

(9). U 5 u~ 'l1 'U b~ CJ 1 flU bb (;.J 'U ~ 1 'l 1 b'tl 'U ~ \iI vl1 bb (;.J 'U ~ 'VI 51"11 ?l \il1 bb (;.J 'U U 5 u~ d 1 '!l n1 d 

bb6'l~bb(;.J'Uu5U~'l1'UU d~,htJ bb(;.J'UU~Vl1dm1lJb~CJ'l ~lm1'l bb~'U'll'U1m 'l n1d bb6'l~~\ilvl1r\'1'lJe:J'lUUd~lJ1ru 
d1CJ~1 CJud~,htJ dllJii'l n1db~ 'l-r\il ~\iI\il1lJ bb6'l~Ud~ b:W'U(;.J6'I n1dU 5U~'l1'U n1d1.u~1 CJ 'lUU d~mru\l11jJ~1~ 
~\iI?ldd'lJe:J'lVltbCJ'll'U 1 'IX btI'U1U\il1jJbb(;.J'U'l1'U1m 'l fl1dl'l1jJ~r\'lV1'U \iI bbG1~&i\il\111lJd1 CJ'l1'Um1wl11V1oU1 b~e:J1'IX 

n1d~lb'UW1'UbtI'U1 Ul'l1jJb {hVljJ1CJ~r\'1V1'U\iI 
tv. U5U~'l1'Ub~CJlf1U~1~1\it b'tl'U ~1'l ibfld1~~ b?l'Ue:J bbG1~~\iI\illjJUd~b:W'U~G1~l~l\i1 btl'U~'U 
rn. U 5 U~'ll'U5'U I'l1jJvi1~-rUjJ e:JUVljJ1CJ 

flru~lJu~ib~'Vn:::~lbb'wt1.:l• 
u~ ill ill 1 \11 ~ VI~e:J fl rul ~ e:J ~ 1 'l5'U ~b VI CJu1~ 'U d ~ ~U b~CJl fI'U1'U ?l1'lJ 1i v v , , 
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do, 
'!IB1PI1 bbVi'U ~ 

if d Q.I Q 

Vi'U 1'VI f'l11lJ~UtJVl'!lBU 

(9). UlJU~'11'Ub~EJlnU ~m~n ";ilU";illJ lbf'l";i1~~bb~~bU~EJUbViEJun{JVilJ1EJI'i1'1 1 ~b~EJloiJeN 
nU'I1'U ne:J'I'VI'U ~Vl";iU ~~'U b~B~w.J 'U 1~'U~ b?f'U e:J bb 'U~ bb 'Ul 'VI 1'1 ~1'1 n JlVilJ1 EJ1~bVilJ 1 ~?flJ bb~ ~iJu ";i~ ~'VI5.f11'\"l 

, " "..J 

rl't.!f'lll bb~~lbf'l";i1~~n{JVilJ1EJ oiJe:JU'IrlU n{J~~ b U EJUI'i1'1 1 ~b~EJlnU'I1'Une:J'I'Vl'U~Vl~U~~'Ub~e:J~(>},J'U1~'U~ 
~f'I11lJ bb~~lUIiJQEJU qjVi1oiJe:J n{JVilJ1fJ 1~f'I11lJb~'Ubb~~b?f'Umb'U~ b~ EJl nu m";iu1'uu 1'I n{JVilJ1EJ oiJ€JU'IrlU n{J 

bb~~";i~bUEJUI'i1'1 1 
®. UlJU~'11'U~1'U~Vl~llJbb~~d'l1'VlVid~'U u~m";ilJ~qjqj1 bb~~..ijVl~1~1Jf'I11lJ~lrlqjlf'1~'1m";i 
Q1. ulJu~'11'U5'U~llJvi1~1'ulJe:JUVilJ1EJ 

f'lru~lJu&,hu'Vn~~hbbVi'U~• 
u~rut:lJ1~~ Vi~e:JfHlJ1~€J~1'15'U~bVirJu1m'U";i~~Ub~EJln'U1'W?f1'lJ1q 
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do, 
'ije:Jmbb'VI'U\I 'V'n1n\ll'Ufl11b~tma~UqJ;U 

e:J1fJn11 b~'Ubba~UqJ;U 

tJ.nu&1 -:J1'Ub'U~l'U~~tJ 11'11&1 -:J1'Ul~w1-liAd1:IJ~ fIl1:IJ?l1:1J11flb 'Ufl11vl1-:J1Wl1t1 1~fl11 tl1 flUd.J d..I \J ~ 'U 

II Q Q.I' Q 

VI'U 1'V1 fi11 :IJ~'U ~~'ije:J 'U 

<9>. Unu&1 -:J1'U'V11 -:Ji'll1n11 b~'U sa-:J:iJ~n~ru ~-:J1'U~ unu&1 b~ til flU n11 b~'U n111-li~lm~'U 
fl11 b iJ n~lt1 b~'U fl111 bfl11~t-1~ltJ~'V11-:J fl11b~'U... 

tv. UiJ '11&1 \11 'U V11 -:J '11qJ;U sa -:J:iJ~n~ru~ -:J 1'U~U nu&1 b Mtil flU n11UqJ;U n11 -:J'UU 1~:IJ 1 ru 

fl11Uru;U~11U'llB-:J'VI,htl-:J1'U fl111-li~lm~'U fl111bfi11~t-1~1'U~Uru;U 1'l1T~?IBUfll1:IJ(;)n~B-:J'llB-:J fl11a-:Juru~ 
v ~ v 'U v 

U1~bJlV1t?i1-:J 111t1-:J1'U?lm'U~fl11b~'U 1'l1l\)?IBUfl11-rufi'Ub~'U~hJ11'llfl1~bba~b~tJV1~1B-:J11'llfl11 

rn . U nu&1 -:J 1'U ~1'U ?IUU?I'4 'U b~tJ1m -:J n11 b 'litJ fl1 tJl ru ~ B n b'd'm~'UfrlVI flU'VI1h tI -:J 1'U 

~'ll B?lUU ?ItJtJ~1'Ufl11 b~'U bba ~1f11~ fl11~\l ~~~ tl1'V1'U~'lh1~ b~'U, 
c£. tJnu&1 -:J1'U ~'U 1'l1:IJffi~-rU:lJBU'VI:lJ1t1 



. , 


nB~'Vl'U~~~tJ~~'U~yjB~~'Ulvr'U~ 
~lVl'Hi1'UfhVl'U~~l~~'\II'Li~ 
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.
II ell OJ .Q. 

'\II'Ul'V11il11:IJ'a'U~~"l1B'U 

<91. tJjhJ~-:Jl'U~l'Um')~tTu~'U'Ub~'U1Vi1m':Jnl')-.5'mtJ~~hJb~ v~~'Ul~'U~ b'Ii'U \Yl,)l~~vU
'''-J , " 

,)lU')l:IJoVmJ6'1blil') -:J m,)b~mfuu~'U'U~l'Um') b~'U ~~'Uvbm-:J m,)b~v'[J v1'u m')~tTu ~'U'U~1'Um') b~'U i blil,)l~'IA''" , 
lm-:Jm') bb6'1~~')tJe.J6'1m')ibf1,)1~v\1m-:Jm') i-.5'f:J ~m~ne.J6'1tJ')~bf:J'[JU, 

~, tJ iJ u~ -:J 1 'U ~1 'U n 1 'J ~ ~ m mb 6'1 ~ tJ ') ~ biJ 'U e.J 6'1b f1 ') -:J n 1 ') v11 ') 1 f:J -:J 1 'U e.J 6'1 n1 ') ~ ~ \Yll i,J 

bb6'1~bb'U1Vll-:Jbbm'[JU ru'\lll~\91J'Ul bb6'1~'\J1'1J'\J,)-:Je.J6'1 m')'\J')~ biJ'Ue.J6'1bf1,)-:Jm')" , 

ct. '\JiJU~-:Jl'U~'U 1 \Ylli,J'vtl~1'Ui,JvUVli,Jlf:J 

Iilru6f:IJu~hu~l~~lbb'\II'Li~• 
'\J~rurul\Yl~ VI~vrmn~v~l-:J~'U~b'Vlf:JU1~'U,)~~u b~f:Jln'U 1'U~l'[Jli'[Jl" " , , 

f11li,J1'UC'J~'[JvU bb6'1~~n~ru~-:Jl'U~'\JiJu~ 

.bVIf 
; - ( \ . 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม และการลงทุน 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ศึกษาแนวทางเพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนต่อคณะกรรมการต่างๆ 
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงทาง
การเงิน และการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการบริหารเงินลงทุนของกองทุนและภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุน เพ่ือนำมาวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน พร้อมจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนเสนอคณะกรรมการต่างๆ 
  4. วางแผนการลงทุนจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนในระยะสั้น และระยะยาว 
  5. ประสานงานกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งภายใน
และภายนอก 
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์การเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด และสถิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานภายใต้การกำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน และการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
  2. รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศของกองทุน เพ่ืออำนวยการ      
ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  3. ตรวจสอบข้อมูล และนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนสนเทศของกองทุน และดูแลบริหาร
จัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภูมิศาสตร์ 
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