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คำนำ 
 

กองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที ่ดิน 
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สร้างความเข้มแข็งในองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจ 
ของกองทุนฯ 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนฯ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพื่อจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 รวมทั้ง สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ มีการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายในและภายนอก และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ในการดำเนินงาน เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาตรา 75 
ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งหมายถึง
การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา
และบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยในเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา 
ประกอบด้วย 1) การจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐาน และ 2) การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

กองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อป็นกรอบและแนวทาง 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ 

1.2 วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

1.3 โครงสร้างการบริหารของกองทุน 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารของกองทุน 
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2 

การบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คณะ และฝ่ายตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้ 

1.3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของกองทนุให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

1.3.2 คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง 
1) คณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน 

มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทาง 
การบริหารและการปฏิบัติงานของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 

2) คณะอนุกรรมการด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน  

เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการปรับปรุงร่า งระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้ง ข้อคิดเห็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 

3) คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
มีรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน  

เพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที ่ดิน 
เพ่ือพัฒนาพื้นที่พิจารณาต่อไป 

1.3.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน

ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

1.3.4 สำนักงานกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่   

และทำหน้าที ่บริหารงานของกองทุนจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที่  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
แบ่งโครงสร้างสำนักงานออกเป็น 3 ฝ่ายงาน ดังนี้ 

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
และสารบรรณ งานพัสดุ - ครุภัณฑ์สำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ของกองทุนฯ ดังนี้ 

1.1) ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ในการรับ - ส่งหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการต่าง ๆ 
ของกองทุนฯ 

1.2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ - ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และแยกประเภทวัสดุ 

1.3) ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร วางแผนอัตรากำลัง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สวัสดิการ และความต้องการของตำแหน่ง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ 
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1.4) รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ
ของกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน และนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูล  
ในการตัดสินใจต่าง ๆ 

1.5) จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุน แผนปฏิบัติการกองทุน และจัดทำรายละเอียดความต้องการ
งบประมาณประจำปี 

1.6) รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารที่เกี ่ยวข้อง เพื่อประกอบการวินิจฉัยปัญหาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของกองทุนฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุน การตรวจสอบข้อมูล นำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล 
และฐานข้อมูล รวมถึง การแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนทั้งภายใน  
และภายนอก 

2) ฝ่ายการเงินและบัญชี มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ประเมินผลด้านการเงิน การบัญชี ดำเนินงานเบิกจ่าย และงานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน 
ของกองทุนฯ ดังนี้ 

2.1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการใช้จ่าย การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2) ดำเนินการด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ และจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนฯ 

3) ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน มีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามผล
การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ และการลงทุนหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของกองทุนฯ ดังนี้ 

3.1) วิเคราะห์และประเมินผลความเหมาะสมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน
จากกองทุนฯ 

3.2) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนฯ 

3.3) ให้คำแนะนำเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 
3.4) ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนผลประโยชน์

ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนฯ 
3.5) จัดทำแนวทางเก่ียวกับการลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
3.6) วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดสรรเงินของกองทุนฯ 
3.7) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดทำแผนการลงทุนของกองทุนระยะสั้นและระยะยาว 
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ภาพที่ 2  โครงสร้างและภารกิจของแต่ละฝ่ายงานในสำนักงานกองทุนฯ 
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1.4 กรอบอัตรากำลังกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
โครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรของกองทุนจัดรูปที ่ดิน  

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 3 ฝ่าย  
คือ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายการเงินและบัญชี และ 3) ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน โดยเห็นชอบ
กรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานกองทุนฯ  จากเดิม 14 อัตรา  
เป็น 16 อัตรา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงอัตรากำลังบุคลากรกองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) 

ฝ่าย/ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน 

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ผู้อำนวยการ 

 
1 

 
- 

 
- 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
1.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 - - 
1.2 พนักงานบริหารงานทั่วไป - - 2 
1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ - - 1 
1.4 พนักงานนิติกร - - 1 
1.5 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - - 1 
1.6 พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1 (ว่าง) 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี    
2.1 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  - - - 
2.2 พนักงานการเงินและบัญชี - 1 3 

3. ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน    
3.1 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน 1 (ว่าง) - - 
3.2 พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง - 1 1 
3.3 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน -  1 (ว่าง) 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน - - - 
รวม 3 2 11 

รวมทั้งสิ้น 16 

หมายเหตุ :  1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำเนินการโดยกลุ่มตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
2. อัตราค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
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บทที่ 2 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 ได้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับการบริหารงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการบริหารทุนหมุนเวียน 

2.1.1 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
หมวด 7 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มาตรา 81 (3) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่กำหนด

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานกองทุน 

2.1.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงาน
กองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2555 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้ออกระเบียบ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานบัญชีของสำนักงานกองทุนฯ ดังนี้ 

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานพัสดุ และงานบัญชีของสำนักงานกองทุนให้นำกฎ ระเบียบ
ของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 6 ให้สำนักงานกองทุนจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเสนอภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสูงกว่าวงเงินประมาณการรายจ่ายประจำปีให้สำนักงาน
กองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ข้อ 7 ให้สำนักงานกองทุนมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน
กองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีงบประมาณ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ  

2.1.3 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งกำกับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นธรรม 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 การบริหาร  
มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับ

การดำเนินงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
มาตรา 17 ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด 
ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนเริ่มต้น 
ปีบัญชีของทุกปี และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการ
กำกับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มี  

ทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ 
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย 
หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา 21 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

(2) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนด
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 

(3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 
(4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

ส่วนที่ 4 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
มาตรา 24 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
มาตรา 26 การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 

ส่วนที่ 5 การบัญชีและการตรวจสอบ 
มาตรา 28 ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
มาตรา 29 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียน และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียน
ทุกรอบปีบัญชี 

ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนทำรายงานการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการบริหารนำส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

มาตรา 30 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด 
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ส่วนที่ 6 การประเมินผล 
มาตรา 31 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี โดยต้อง

ประเมินในด้านต่อไปนี้ 
(1) การเงิน 
(2) การปฏิบัติการ 
(3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
(5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
(6) ด้านอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดประกาศกำหนด 

2.1.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียน 

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน จึงประกาศ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โครงสร้างการบริหาร 
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังของทุนหมุนเวียน โดย

คำนึงถึงลักษณะการดำเนินงานและฐานะการเงินของทุนหมุนเวียน โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้
สามารถดำเนินภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

การกำหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยกลุ่ม งาน หรือส่วนงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ
ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งการกำหนดกรอบ
อัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ 

การดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ส่วนที่ 2 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย 

การแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินการโดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน หรือสรรหาบุคคลภายนอกก็ได้ 

ข้อ 6 กรณีการสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทุนหมุนเวียน ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนไม่เกินห้าคน ทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการบริหารทุนหมุนเวียน 
และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกไม่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทุนหมุนเวียน 
และต้องเป็นผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทุนหมุนเวียนได้เต็มเวลา 
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ข้อ 10 การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

การทำสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้ประธานกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 

ส่วนที่ 3 พนักงาน และลูกจ้าง 
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติ

ของแต่ละตำแหน่ง การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ 
และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการกำหนดวัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด 
วันหยุดประจำปี การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม 

ข้อ 14 ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้ประธานกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีอำนาจในการบรรจุ
แต่งตั้งหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของทุนหมุนเวียน ภายใต้กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามข้อ 4 

ข้อ 16 การจ้างพนักงานและลูกจ้างให้กระทำเป็นสัญญาจ้าง 
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามตำแหน่ง และคุณสมบัติของพนักงานหรือลูกจ้างแต่ละตำแหน่ง 

ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด 
การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง กรณีทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้ประธานกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียนเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 

2.1.5 ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดี ที่คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
4. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 
8. ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 

10 

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 

3 ประการ ได้แก่ (1) ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และจุ ดเด่น 
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) ปรับปัจจุบัน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ (3) สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งสเริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และ (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์

ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการประสาน
เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย 

รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพ
ของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการ
ของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง และมีการวางแผน
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ้งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาและยกระดับ

คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
มีการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
มุ้งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง 

ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 

คือ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคนเน้น 
การปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน พร้อมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ในส่วนการพัฒนา “ระบบ” 
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท 
สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการ
เพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12..(พ.ศ..2560.-.2564).จัดทำบนพื้นฐานของกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

2.2.4 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉม

ประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนาเพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน 
ในการผลักดัน การพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 13 หมุดหมาย 4 มิติ ซึ่งบ่งบอก
ถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะเป็น หรือมุ่งหวังจะมี หมุดหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ  
และการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
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2.2.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
2. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3. การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
4. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
5. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 

โดยกองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีภารกิจที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ อยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ 
จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 

2.2.6 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทาง  

การดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคต
ได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กองทุนจัดรูปที่ดินฯ มีความเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
มีเป้าหมายให้พื้นที ่ในเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพื ้นที่ให้เป็นเมือง  
มีคุณภาพน่าอยู่ 

2.2.7 แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 - 2565) 
แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วย ภารกิจ 4 ด้าน  

คือ การผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และบริการด้านช่าง กองทุนฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจกรม 
ด้านที ่ 2 การพัฒนาเมือง และแผนกรมฯ ที ่ 1 พื ้นที ่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐาน 
ตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง โดยมีเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่เมืองให้มีความน่าอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เหมาะสม ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีความสะดวกสบาย  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยกองทุน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

2.2.8 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย ภารกิจ 4 ด้าน  

คือ การผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และบริการด้านช่าง โดยภารกิจด้านการพัฒนาเมืองของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าประสงค์ เพื่อให้พื้นที่เมือง/ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม น่าอยู่  ปลอดภัย 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถป้องกันและ
ลดผลกระทบจากภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติได ้อย่างม ีประส ิทธิภาพ ซ ึ ่งสอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องตามระบบ
การผังเมือง และการพัฒนาเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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2.2.10 แผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ประกอบด้วย 3 แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนด้านการเงิน และการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
2. สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
3. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

ซ่ึงแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ (พ.ศ. 2566 - 2570) มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนจัดรูปที่ดินฯ คือ แผนปฏิบัติการที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร  
โดยในแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ 12 แผนงาน/โครงการ มีแผนงาน/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ คือ แผนงาน/โครงการที่ 9 การบริหารองค์กรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงในการทำงาน และแผนงาน/โครงการที่ 10 การพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้วยการฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

 
2.3 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) กับแผนต่าง ๆ 

กองทุนฯ ได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ซึ่งแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องและแสดงถึงความเชื่อมโยงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการหลักของกองทุนฯ 
ประกอบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ 
มีทักษะ และมีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงดังภาพท่ี 3 
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2.3 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) กับแผนต่าง ๆ 

 
 

ภาพที่ 3  ความเชื่อมโยงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) กับแผนต่าง ๆ
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. 
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการตามกรอบแนวคิด

กรอบมาตรฐานความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้กำหนดกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จไว้ 5 มิติ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางและแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
- มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องและ สนับสนุน

ให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
- มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “กำลังคนมีขนาดและ สมรรถนะ” 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการ วิเคราะห์สภาพ
กำลังคน (Workforce Analysis) 

- มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็น ต่อความคงอยู่
และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการ 
รวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่อง
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา 

การเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา 
- มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ นำมาใช้

ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ รายจ่าย

ของส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน ความคุ้มค่า 
- มีการนำระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

- การรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของหน่วยงาน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติ งานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ การบรรลุภารกิจ  
และเป้าหมายของหน่วยงาน 

- การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับ  
ผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน  
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

- มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน  
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ มนุษยชน 

- มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life) 

- ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศ การทำงาน 
ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารงาน และให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

- มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย 
- มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของหน่วยงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 

3.2 การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ปีบัญชี 2565 
จากการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ในปีบัญชี 2565 

สามารถสรุปปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.2.1 ปัจจัยความสำเร็จ 
1) กองทุนฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และระบบสมรรถนะ (Competency 

System) มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
2) กองทุนฯ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนสู่รายบุคคลเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3) กองทุนฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยบุคลากรได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทุกตำแหน่งงาน 
4) กองทุนฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
5) กองทุนฯ มีการจัดกิจกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
6) กองทุนฯ มกีระทรวงการคลังกำกับดูแลทุนหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของทุนหมุนเวียน 
7) กองทุนฯ มีคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการ เป็นกลไกหลักในการพิจารณาตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.2.2 ปัญหา/อุปสรรค 
1) ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานที่กองทุนฯ มีการหมุนเวียนบุคลากร ส่งผลให้

การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2) ในปีบัญชี 2565 ได้ดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารและเพ่ิมกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุน 

2 ตำแหน่ง และให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถดำเนินการสรรหาได้ ซึ ่งในการดำเนินการ
ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา จึงไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้ทันในปีบัญชี 2565 ส่งผลให้เบิกจ่าย 
งบบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ 
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3) ในปีบัญชี 2565 มีพนักงานกองทุนลาออกจำนวน 4 อัตรา เนื่องจากได้รับการบรรจุเข้าทำงาน  
ในหน่วยงานอ่ืนและประกอบธุรกิจส่วนตัว ทำให้ต้องดำเนินการสรรหาพนักงานเพ่ือทดแทน โดยการยืมบัญชีที่กองทุนฯ 
ได้ขึ้นบัญชีพนักงานไว้ การเปิดรับสมัครบุคคล และการยืมบัญชีพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส่งผลให้ตำแหน่งว่างในบางเดือน และการเบิกจ่ายงบบุคลากรไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ 

4) จากปัญหา/อุปสรรคตามข้อ 3) ได้ดำเนินการยืมบัญชีพนักงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานกองทุนในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 
ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ การปฏิบัติงานในฝ่ายการเงินและบัญชีจึงประกอบดว้ย
พนักงานราชการและพนักงานกองทุนที่มีตำแหน่งเรียกว่า “พนักงานวิชาการเงินและบัญชี” และ “พนักงานการเงิน
และบัญชี” ซึ่งชื่อตำแหน่งดังกล่าวไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานและการดำเนินการอื่น ๆ 
ทางเอกสาร อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานระยะยาวได้ 

5) ในปีบัญชี 2565 ขั้นตอนการดำเนินงานในบางแผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง 
รวมทั้ง พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าวลาออก ส่งผลให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 

6) บุคลากรมีภาระงานหลากหลาย ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีเวลาในการศึกษา
ความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพตนเอง 

7) ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบางตำแหน่ง ทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการศึกษา 
หาความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน เช่น งานพัสดุ เป็นต้น 

3.2.3 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1) ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายข้าราชการ และพนักงานราชการให้มา

ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกองทุนฯ ให้เพียงพอตามกรอบอัตรากำลังเพื่อให้กองทุนฯ สามารถการดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

2) ในการดำเนินการทบทวนโครงสร้างการบริหารและเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุน 2 ตำแหน่ง 
ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้พิจารณาเห็นชอบการขอปรับโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังแล้ว  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะดำเนินการสรรหาและจัดจ้างในปีบัญชี 2566 ต่อไป 

3) กองทุนฯ ได้ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างพนักงานกองทุนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยการยืมบัญชี
พนักงานกองทุนที่มีการขึ้นบัญชีไว้แล้ว การเปิดรับสมัครบุคคล และขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน รวมทั้ง ได้ปรับลด
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน เงินสบทบประกันสังคม และเงินกองทุนทดแทนให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานกองทุน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

4) กองทุนฯ มีความประสงค์แก้ไขชื่อตำแหน่งพนักงานกองทุน ตำแหน่ง “พนักงานการเงินและบัญชี” 
เป็น “พนักงานวิชาการเงินและบัญชี” เพื่อให้ตรงกับชื่อตำแหน่งของพนักงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมอืง 
ทั้งนี้ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

5) ปรับรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง เพื่อให้
การปฏิบัติงานในปีบัญชี 2566 เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6) จากการทบทวนภาระกิจแต่ละตำแหน่ง พบว่า กองทุนมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้บุคลากรในที่ปฏิบัติงานฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องจัดจ้าง
พนักงานเพิ่มในตำแหน่ง ลูกจ้างเหมากองทุน เป็นรายเดือนหรือรายปีโดยใช้งบประมาณของกองทุนฯ เพ่ือช่วย 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

7) ขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง กองทุนฯ จะจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคลกองทุนฯ (SWOT) 
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบ

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

3.3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเกี่ยวกับทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร  

เพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง (Strength: S) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร

ควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
จุดอ่อน (Weakness: W) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร  

ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

3.3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงาน

ขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นต้น 
โอกาส (Opportunities: O) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงาน

ขององค์กรที่สามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งข้ึนได้ 
อุปสรรค (Threats: T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได ้
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ตารางท่ี 2  แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ (SWOT) 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
(S1) มีโครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตรากำลัง มาตรฐาน

กำหนดตำแหน่งของบุคลากรที่ชัดเจน ภายใต้ความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(S2) มีคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการ 
เป็นกลไกหลักในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(S3) มีแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(S4) มีระเบียบ/คู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(S5) มีบุคลากรทีม่ีความรู้และประสบการณใ์นการทำงาน

กองทุนฯ 
(S6) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง

เป็นระบบและโปร่งใส 
(S7) บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีจิตอาสา

ช่วยเหลือกิจกรรมของกองทุนฯ อยู่เสมอ 
(S8) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูลของบุคลากร 
(S9) มีหลักเกณฑ์การประเมนิผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน

ที่ชัดเจน 

(W1) ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้บุคลากรโยกย้ายลาออกบ่อย  
(W2) บุคลากรมีภาระงานหลากหลาย ส่งผลใหป้ฏิบัติงานไม่

เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีเวลาในการศึกษาความรู้
เพิ่มเติม และพัฒนาศักยภาพตนเอง 

(W3) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(W4) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานแตล่ะ

ตำแหน่งที่ชัดเจน หากบุคลากรในตำแหน่งเดียวกัน
ลาออกจะส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน 

(W5) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายบ่อย ๆ ส่งผล
ให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และตำแหน่งที่
ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับงานท่ีปฏิบัติ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 
(O1) มีพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับ

การดำเนินงานของกองทุนฯ 
(O2) มีกระทรวงการคลังกำกับดูแลทุนหมุนเวียน ให้ความสำคัญ

กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุน
หมุนเวียน 

(O3) นโยบายรัฐบาลดิจิทัล มีผลต่อการบริหารงานกองทุนฯ 
ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(O4) New Normal ทำให้กองทุนฯ มีการนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการดำเนินงานและการสื่อสาร 

(O5) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้บุคลากร
มีช่องทางในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองที่หลากหลาย 

(O6) สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

(T1) มีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ  
(T2) การเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุน ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 
(T3) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรกองทุนฯ ต้องแสวงหา

งานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดีกว่า 
(T4) มีภาระงานท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานหลักได้อย่างเต็มที่ เช่น 
การประเมิน ITA การจัดทำประมวลจริยธรรม เป็นต้น 
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3.3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 4 ด้าน ของ SWOT ผ่านเครื่องมือ TOWS Matrix 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ 

SWOT Analysis ซึ่งมีปัจจัย 4 ด้าน ที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน  
ของกองทุนฯ จะนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ของ SWOT ผ่านเครื่องมือ TOWS Matrix 
4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้จากการนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง 
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก 

2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้จากการนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไขด้วยการเอาชนะ
จุดอ่อนโดยใช้โอกาสจากภายนอก 

3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้จากการนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกันด้วยการใช้จุดแข็ง
เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้จากการนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน 
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับด้วยการลดจุดอ่อน
และหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน (S, W) และภายนอก (O, T) TOWS Matrix 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

S2, S3, S4, S6, S9, O1, O2  
เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลบุคลากร 
S7, O6  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

S1, S2, S3, S6, T2, T4 
บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อรองรับภาระงานตามสถานการณ์ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
W4, O4, O5 
พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
 
สร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

 
3.4 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้สรุปความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลแต่ละด้าน ดังนี้ 
3.4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก ่อัตราการลาออกสูง ภาระงานมีจำนวนมาก แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านของบุคลากร การปฏิบัติตามแผนงาน ขาดผู้สืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร 
3.4.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก ่การเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
3.4.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ได้แก ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
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3.5 สภาวะปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
ปัจจุบันกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 15 คน  (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) 

โดยได้จำแนกเพศ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร อายุ ประสบการณ์ทำงาน และอายุราชการ
ที่เหลือ ดังตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรกองทุนฯ จำนวน 15 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) 

 ประเภท จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ 
ชาย 3 20.00 
หญิง 12 80.00 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ 3 20.00 
พนักงานราชการ 2 13.33 
พนักงานกองทุน 9 60.00 

ลูกจ้างเหมาบริการฯ 1 6.67 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 12 80.00 
ปริญญาโท 2 13.33 
ปริญญาเอก 1 6.67 

อายุปัจจุบัน 

น้อยกว่า 30 ปี 6 40.00 
30 - 40 ปี 5 33.33 
41 - 50 ปี 2 13.33 
51 - 60 ปี 2 13.33 

ประสบการณ์ทำงาน 
ในกองทุนจัดรูปท่ีดินฯ 

น้อยกว่า 3 ปี 9 60.00 
3 - 5 ปี 3 20.00 
6 - 8 ปี 1 6.67 

มากกว่า 8 ปี 2 13.33 

อายุราชการที่เหลือ 

น้อยกว่า 3 ปี 2 13.33 
3 - 5 ปี 0 0 
6 - 8 ปี 0 0 

มากกว่า 8 ปี 13 86.67 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรของกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ของบุคลากรทั้งหมด บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานกองทุน มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และอายุ
ราชการที่เหลือของบุคลากรส่วนใหญ่มากกว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของบุคลากรทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรมีโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้
ในระยะยาว แต่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจบใหม่ มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 
ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่จะต้องมีการพัฒนาด้านศักยภาพและให้เกิดความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง  
ทั้งนี้ บุคลากรดังกล่าวมีโอกาสที่จะหมุนเวียนเข้า - ออก จากการบรรจุเป็นพนักงานกองทุนหรือการได้งานจาก
หน่วยงานอื่น โดยหากมีตำแหน่งว่างกองทุนฯ จะดำเนินการสรรหาบุคลากรหรือเรียกบุคคลตามลำดับที่มีการขึ้น
บัญชีไว้ เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออกไปได้ทันที  
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3.6  แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
จากข้อมูลสภาวะปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายในและภายนอก นำมาคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของกองทุนฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีดังนี้ 
3.5.1 กองทุนฯ ได้จัดทำข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

อาจส่งผลต่อโครงสร้างการบริหารงานกองทุนฯ เกี่ยวกับผู้อำนวยการกองทุน พนักงาน และลูกจ้าง จึงจำเป็นต้อง
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร อัตรากำลัง การสรรหาและแต่งตั้ง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และอ่ืน ๆ 
ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว 

3.5.2 จากการวิเคราะห์อายุของบุคลากรกองทุน พบว่า บุคลากรกองทุนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงน้อยกว่า 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งบุคลากรดังกล่าวมีโอกาสที่จะหมุนเวียนเข้า - ออกได้อยู่เสมอ 
ประกอบกับไม่สามารถผลักดันให้บุคลากรเหล่านี้บรรจุข้าราชการได้  ทำให้บุคลากรต้องผลักดันตัวเองให้ได้บรรจุ
เป็นข้าราชการในหน่วยงานอื่น หรือการเปลี่ยนงานเพื่อที่จะได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการที่สูงขึ้น 

3.5.3 ด้านการบริหารอัตรากำลังเพ่ือให้รองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ จะต้องมีการกำหนดหรือทบทวน
โครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างเหมากองทุน เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้ง การกำหนดมาตรการจูงใจหรือสิทธิประโยชน์
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงในการหมุนเวียนเข้า - ออก 

3.5.4 ในปีบัญชี 2568 หากยังไม่มีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุนจะดำเนินการจัดจ้างพนักงาน
กองทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมการปฏิบัติงานของฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและการลงทุน ซึ่งปัจจุบันพนักงานราชการปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 

3.5.5 ในปีบัญชี 2568 จะทบทวนอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจงานมากขึ้นทั้งงานของกองทุนฯ และงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง อาทิ จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ รายงานผล 
การดำเนินงานกองทุนฯ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองทุนฯ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ 
และคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียน และการเข้าร่วม 
การประชุมชี้แจงด้านงบประมาณและการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดทำข้อมูลอื่น ๆ ของกองทุนฯ 
ตามที่มีหน่วยงานอื่นประสงค์ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว มีผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน เพียง 1 อัตรา ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ด้านอ่ืนได้ และอาจส่งผลให้ดำเนินงานไม่ทันตามเวลากำหนด จึงจะต้องมีการทบทวนอัตราเพ่ิมเติมในปีบัญชี 2568 

 
3.7 ผลการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  

กองทุนฯ ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และรายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน พบว่า กองทุนฯ สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งไม่พบมีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการนี้ จึงได้รวบรวม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาส 1 - 3 (ตุลาคม 2564 - 
มิถุนายน 2565) ซ่ึงอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนไตรมาสที่ 4 โดยมีผลการดำเนินงานดังตารางภาคผนวก 
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บทที่ 4 
แผนการบริหารทรพัยากรบุคคลกองทนุจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
4.1 วิสัยทัศน์ 

บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
ของกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

4.2 พันธกิจ 
4.2.1 บริหารอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

4.3 แผนปฏิบัติการ 
4.3.1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
4.3.2 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
4.3.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.3.4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

4.4 เป้าประสงค์ 
4.4.1 กองทุนฯ มีโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฯ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4.2 กองทุนฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
4.4.3 บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ และองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.4.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ มีความม่ันคง และลดความเสี่ยงในการเข้าออกของบุคลากร 
4.4.5 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.5 กลยุทธ์ 
4.5.1 บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อรองรับภาระงานตามสถานการณ์ 
4.5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลบุคลากร 
4.5.3 พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร 
4.5.4 สร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
4.5.5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.6 แผนงาน/โครงการ 
4.6.1 การบริหารอัตรากำลัง 
4.6.2 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.6.3 โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และองค์ความรู้ของบุคลากร 
4.6.4 การสร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
4.6.5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
4.6.6 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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ภาพที่ 4  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค ์กลยุทธ์  

และแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ
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ภาพที่ 5  ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการกองทุนฯ กับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
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4.7 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  งบประมาณทั้งหมด  18,527,825 บาท 

แผนปฏิบัติการ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนปฏิบัติการ ที่ 1 
การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 

 
บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อรองรบั
ภาระงานตามสถานการณ์ 

 
1. การบริหารอัตรากำลัง 

- พนักงานกองทุน (ปี 68 เพิ่ม 2 อัตรา) 
- ลูกจ้างเหมากองทุน (ปี 66 เพิ่ม 2 อัตรา) 

 
17,248,365 

เพิ่ม 2 อัตรา 
 

2,962,270 

 
 

3,078,989 

เพิ่ม 2 อัตรา 
 

3,630,261 

 
 

3,734,550 

 
 

3,842,295 

แผนปฏิบัติการ ที่ 2 
การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ 

 
เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
บุคลากร 

 
2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

 
513,960 

 
 

56,520 

 
 

100,200 

 
 

104,040 

 
 

124,080 

 
 

129,120 

แผนปฏิบัติการ ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 
- พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และเสริมสร้าง

องค์ความรู้แก่บุคลากร 

 
3. โครงการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ 

และองค์ความรู้ของบุคลากร 

 
165,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

35,000 

 
 

35,000 

 
 

35,000 

แผนปฏิบัติการ ที่ 4 
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร  
และส่งเสรมิธรรมมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

 
- สร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน ์

แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ 

 
4. การสร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์

ในการปฏิบัติงาน 

 
600,500 

 
 

116,500 

 
 

116,500 

 
 

118,000 

 
 

119,500 

 
 

130,000 

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

5. การส่งเสร ิมค ุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากร (ประมวลจริยธรรม) 

ไม่ใช้งบประมาณ 
     

6. การส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
     

รวม 18,527,825 3,165,290 3,325,689 3,887,301 4,013,130 4,136,415 
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จากตารางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ในส่วนแผนปฏิบัติการที่ 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
แผนงาน/โครงการ : การเสริมสร้างแรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อธิบายเพิ่มเติมในส่วนการดำเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว ดังนี้ 

1. ข้อบังคับ/สวัสดิการพนักงาน 
กองทุนฯ จะจัดทำร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ที่กองทุนฯ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณ 

2. มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น 
กองทุนฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ปีละ 1 ครั้ง  

โดยในแต่ละปีผู ้ที ่มีผลการประเมินในระดับดีเด่นจะได้รับรางวัลจำนวน 2 ,000 บาท เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานและลดอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน 

3. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (เฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย) 
จากการจัดทำร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร กองทุนฯ จะกำหนด

สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหาร ซึ่งต้องรับผิดชอบ  
ในการบริหารแผนงาน แผนเงิน แผนบุคลากรในองค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและ
เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียกำลังคนในสำนักงานกองทุนฯ ดังนี้ 

อัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จะได้รับค่าตอบแทน 3,000 บาท/เดือน 
อัตราค่าตอบแทนประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย จะได้รับค่าตอบแทน 2,000 บาท/เดือน 

4. รางวัลเสริมสร้างความภักดีต่อองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
จากการจัดทำร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร กองทุนฯ จะกำหนด

สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรผู้ที ่ปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนฯ เป็นระยะเวลาหนึ่งให้ได้รับรางวัลบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมานาน เพ่ือเสริมสร้างความภักดขีองพนักงาน และลดอัตราการเข้า - ออก ดังนี้ 

อัตรารางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 
ผู้ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป จะได้รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 1,500 บาท/ปี 
ผู้ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป จะได้รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 2,500 บาท/ปี 
ผู้ปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป จะได้รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 2,500 บาท/ปี 
ผู้ปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 3,000 บาท/ปี 
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 

5.1 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ได้ทบทวนปัญหาและอุปสรรคจากแผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565 และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกเป็นองค์ประกอบในการจัดทำ
แผนดังกล่าว รวมถึงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ด้านที่ 5 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารงานบุคคล 
โดยมีแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 6 แผนงาน ใช้งบประมาณ 4 แผนงาน/โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ 2 แผนงาน/โครงการ 
มีเป้าประสงค์ ขั้นตอน ตัวชี้วัด เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ เป้าหมายที่ท้าทาย ระยะเวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
แต่ละแผนงาน โดยมรีายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญช ี2566 งบประมาณทั้งหมด 3,165,290 บาท 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั, เกณฑ์วัดทีม่ีคุณภาพ, 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 1 การบริหารโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
กลยุทธ์ บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อรองรับภาระงานตามสถานการณ์ 
1. การบริหารอัตรากำลัง กองทุนฯ มีโครงสร้างและกรอบ

อัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของกองทุน 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการ
ทบทวน/จัดทำกรอบอัตรากำล ังที่
เหมาะสมของกองทุน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
โครงสร ้างและกรอบอ ัตรากำลั ง 
สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการ
จัดจ้างพนักงานกองทุนตามกรอบ
อัตรากำลังที ่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

พนักงานกองทุน 
1. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง (กรณี

ลาออกให้สรรหาและจัดจ้างแทนตำแหน่งเดิม) 
2. จัดทำสัญญาจ้างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 
ลูกจ้างเหมากองทุน 
1. ทบทวนภารกิจของกองทุนฯ 
2. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. สรรหาและจัดจ้างลูกจ้างเหมากองทุน 

    2,962,270 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั, เกณฑ์วัดทีม่ีคุณภาพ, 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ  

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 2 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลบุคลากร 
2. การถ่ายทอดตัวชีว้ัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-  กองท ุนม ี ก ารประ เม ิ นผล 
การปฏ ิบ ัต ิ งานของบ ุคลากร 
ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ื ่อเป ็นข ้อมูล
ประกอบการเลื่อนค่าตอบแทน 

- กองทุนมีการวัดและประเมินผล
การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
- ระด ับความสำเร ็จในการนำระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) และ
ระบบสมรรถนะ (Competency 
System) มาประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
- กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
- กองทุนนำคะแนนจากการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานมาเป็นข้อมูลประกอบการ
เลื่อนค่าตอบแทน  
-  กองท ุนนำกรอบหล ัก เกณฑ์  
การประเมินผลทุนหมุนเวียนมาใช้
ในการดำเนินงาน 
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
- ร้อยละ 100 ของความสำเร็จใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายงาน
บุคคลโดยใช้ KPI และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) 
- ร้อยละ 100 ของความสำเร็จใน
การดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดกรอบ
หล ั กเกณฑ ์การประเม ิ นผลทุ น
หมุนเวียน 

1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานกองทุนฯ 
เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.1 แจ้งบุคลากรจัดทำแผนการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

1.2 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดรายบุคคล 
1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

ตามตัวชี ้ว ัดเพื ่อเลื ่อนค่าตอบแทน 
(รอบแรก - รอบสอง)  

1.4 นำผลคะแนนการประเมินเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

2. การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามบันทึกขอ้ตกลง
ทุนหมุนเวียน 

2.1 ประชุมชี ้แจงตัวช ี ้ว ัดตามกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน
สู่รายบุคคล 

2.2 ดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีการ
รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ไตรมาส 1 - 3 

2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียน ไตรมาส 4 พร้อมเอกสาร
ประกอบแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารฯ 

    56,520 - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
- ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและ

การลงทุน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั, เกณฑ์วัดทีม่ีคุณภาพ, 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ  

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร 
3. โครงการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะ และองค์ความรู้
บุคลากร 

บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะ และองค์ความรู้ที่
ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกวา่ 1 หลักสูตรต่อปี  
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะ  
และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามตำแหน่งหน้าที ่
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 
1 หลักสูตรต่อปี 

1. สำรวจความต ้องการฝ ึกอบรมของ
บุคลากร 

2. สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบัติงาน 

3. ประสานหน่วยงานที ่ประสงค ์จะส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

4. จัดทำขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมและ
ชำระเงินค่าหลักสูตร (ถ้ามี)  

5. แจ้งรายชื่อและส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

6. บุคลากรจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดหรือแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรในกองทุน 

    30,000 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการปฏบิัติงาน 
กลยุทธ์ สร้างแรงจูงใจหรือสิทธปิระโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
4. การสร้างแรงจ ูงใจหรือสิทธิ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุนได้รับ
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่มั่นคง 

ตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จในการจัดทำสิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการแก่บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในกองทุน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองทุน 
มีความมั่นคง การเข้าออกของ
บุคลากรลดลง 
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
ร้อยละ 100 ของระดับความสำเร็จใน
การจัดทำสิทธิประโยชน์หรือ
สวัสดิการของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในกองทุน 

1. แจ้งเวียนข้อบังคับฯ ให้บุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ทีก่องทุนทราบ 

2. นำข้อบังคับฯ มาใช้ในการดำเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคลของสำนักงานกองทุนฯ 

3. มอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่น 
4. เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
5. มอบรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมานาน 
 

    116,500 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั, เกณฑ์วัดทีม่ีคุณภาพ, 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ  

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการปฏบิัติงาน 
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
5. การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากร 

บุคลากรปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมกองทุน 

ตัวชี้วัด 
ระด ับความสำเร ็จในการประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมกองทุน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
ร้อยละ 100 ของระดับความสำเร็จในการ
รายงานผลการดำเน ิ นการต า ม
ประมวลจริยธรรมกองทุน 

1. นำพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร
กองทุนมาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจำปี 

3. จ ัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม (กมจ.)  

    ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั, เกณฑ์วัดทีม่ีคุณภาพ, 
เป้าหมายที่ท้าทาย 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ  

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผนปฏิบตัิการ ที่ 4 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร และส่งเสริมธรรมมาภิบาลในการปฏบิัติงาน 
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
6. การส่งเสริมความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

บุคลากรปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยความ
โปร่งใส และกองทุนมีคะแนนการ
ประเมิน ITA สูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 
กรอบหลักเกณฑก์ารประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนนำกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA มาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 
เป้าหมายที่ทา้ทาย 
ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดกรอบหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
2. แบ่งผู ้ร ับผิดชอบและจัดทำข้อมูลตาม

ตัวชี้วัดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 
3. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงาน ของ

กองทุนบนเว็บไซต์สำนักงานกองทุนฯ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบออนไลน์ 

5. ตรวจสอบผลการประเมิน ITA และชี้แจง
เพิ่มเติม 

6. จัดทำรายงานผลการประเมิน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
1. เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 
2. ประเมินความเสีย่งการทจุริตของหน่วยงาน 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2566 
4. นำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
- ฝ่ายวิเคราะห์ติดตามและ

การลงทุน 
- ฝ่ายการเงินและบัญช ี
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5.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีบัญชี 2566 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีบัญชี 2566 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ตามตำแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนงาน/โครงการ: โครงการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะ และองค์ความรู้ของบุคลากร โดยมีเป้าประสงค์: บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ 
และองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้จัดตั้งงบประมาณโครงการดังกล่าว จำนวน 30,000 บาท เพื่อใช้ในปีบัญชี 2566 
ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรมภายในสำนักงาน การฝึกอบรมนอกสำนักงาน 
เช่น การศึกษาดูงาน การเรียน การอบรมที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เป็นต้น บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง 
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไดด้ังนี้ 

ตารางท่ี 5  แสดงแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีบัญชี 2566 

ตำแหน่งงาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อำนวยการ - การบริหารแบบองค์รวม 
- การโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) 
- การกำหนดทิศทางองค์กร 
- ธรรมาภิบาลองค์กร 
- ผู้นำมืออาชีพ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - การบริหารแบบองค์รวม 
- การโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) 
- การกำหนดทิศทางองค์กร 
- ธรรมาภิบาลองค์กร 
- ผู้นำมืออาชีพ 
- การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  - การบริหารแบบองค์รวม 
- การโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) 
- การกำหนดทิศทางองค์กร 
- ธรรมาภิบาลองค์กร 
- ผู้นำมืออาชีพ 
- การเงินและการบัญชี 

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ติดตาม 
และการลงทุน 

- การบริหารแบบองค์รวม 
- การโค้ชและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) 
- การกำหนดทิศทางองค์กร 
- ธรรมาภิบาลองค์กร 
- ผู้นำมืออาชีพ 
- การบริหารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
- เทคนิคการวางแผนและการติดตามงาน 

พนักงานบริหารงานทั่วไป - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 
- เทคนิคการประสานและการทำงานเป็นทีม 
- การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตำแหน่งงาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานประชาสัมพันธ์ - การสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสู่องค์กร 
- เทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
- การใช้โปรแกรมเพ่ือการนำเสนอ 
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 

พนักงานนิติกร - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
- คุณธรรมและความโปร่งใส 

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ทักษะพื้นฐานในการคิดวเคราะห์ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผน 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- การพัฒนาเว็บไซต์ 
- การจัดการฐานข้อมูล 
- การติดตั้ง ซ่อม บำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน 

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- การเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
- รายงานการเงินรวมภาครัฐ มาตรา 77 พระราชบัญญัติวินยัการเงินการคลังของรัฐ 
- การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง - เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก 
- การบริหารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(การลงทุน) 

- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม 
- ทักษะพื้นฐานในการคิดวเคราะห์ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผน 
- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
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ภาคผนวก 
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ผลการดำเนินงานภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาส ที่ 1 - 3 (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) 

กลยุทธ์: การเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วดัและเกณฑ์วัด 

ที่มีคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเทยีบ
กับค่าเปา้หมาย 

ปัจจัยความสำเร็จ/ปญัหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. การบริหารอัตรากำลัง กองทุนฯ มีโครงสร้างและอัตรากำลัง
ที่มีความเหมาะสมกับภาระงาน
และสอดคล้องกับแผนแม่บทกองทุนฯ 
2563 - 2565 

ร้อยละ 80 ของความสำเร็จ 
ในการทบทวน/ปรับโครงสร้าง
และอัตรากำลังของกองทุนฯ 
พร้อมสรรหาบุคลากรให้เป็นไป
ตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการ
ทบทวน/จัดทำแผนโครงสร ้าง
และอัตรากำลังของกองทุนฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังที่
สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 

กองทุนฯ ได้ขอปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง
ของกองทุนฯ กับกรมบัญชีกลาง ซ่ึง
กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ทั้งนี้ การสรรหา
บุคลากรจะดำเนินการในปีบัญชี 2566 

 เป็นไปตามเป้าหมาย เจ ้ าหน ้าท ี ่ท ี ่ ร ับผ ิดชอบ
ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
ในการขอปรับโครงสร ้าง 
อัตรากำลัง ส่งผลข้อมูลมี
ความถูกต้องครบถ้วน 

กลยุทธ์: พัฒนาเครื่องมือในการวัดและติดตามประเมินผลบุคลากรให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วดัและเกณฑ์วัด 

ที่มีคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเทยีบ
กับค่าเปา้หมาย 

ปัจจัยความสำเร็จ/ปญัหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

กองทุนฯ มีการนำระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (KPI) และระบบ
สมรรถนะ (Competency System) 
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 สามารถนำระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Key Performance Indicators : 
KPI)  แ ละ ระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด มีการนำระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance 
Indicators : KPI และระบบสมรรถนะ 
(Competency System) มาประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนฯ นำคะแนนจากการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นองค์ 
ประกอบในการเลื่อนค่าตอบแทน 

กองทุนฯ มีการประชุมชี ้แจงถ่ายทอด
ตัวช ี ้ว ัดการปฏิบ ัต ิงาน และกำหนด
ตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากรกองทุน 
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 เพื่อใช้ในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)  

 เป็นไปตามเป้าหมาย มีการนำเครื่องมือการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานไปใช้ใน
การประเม ิน เพ ื ่ อ เล ื ่ อน
ค่าตอบแทน 

3. ถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดบันทึก
ข้อตกลงทุนหมุนเวียน 

กองทุนฯ มีการนำบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเว ียนเพื ่อประเมินผล 
การดำเนินงานของกองทุนฯ 

ร้อยละ 100 สามารถดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดได้ 

ตัวชี้วดั 
มีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
กองทุนฯ นำกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลทุนหมุนเว ียน 
มาใช้ในการดำเนินงาน 

กองทุนฯ มีการประชุมชี ้แจงถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียน 
ปีบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 และ
ได้รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 
ไตรมาส 1-2 ต่อกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 

 เป็นไปตามเป้าหมาย มีการกำหนดตัวชี้วัด 
การดำเนินงานที่ชัดเจน 
และกองทุนฯ มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดสู่รายบุคคลเพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดที่
ชัดเจน 
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กลยุทธ์: สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อรองรับความปกติแบบใหม่ (New Normal) และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดและเข้าใจ
องค์ความรู้ของกองทุนจัดรูปที่ดิน (KM) 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วดัและเกณฑ์วัด 

ที่มีคณุภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเทยีบ
กับค่าเปา้หมาย 

ปัจจัยความสำเร็จ/ปญัหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกองทุน 

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานสูงสุดในการ
ขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการกองทุนฯ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
องค์กรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ร ้อยละ 100 ของบ ุคลากร 
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างน้อย
คนละ 1 หลักสูตร 

ตัวชี้วดั 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองทุนฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ตามขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมี
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความประสงค์
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในไตรมาส 4 
โดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร จึงต้องปรับเพิ่ม
งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานภายนอก/สถาบัน
มีการจัดฝึกอบรมที่ตรงกับ
หลักสูตรที ่ต้องการเข้ารับ
การพัฒนา และบุคลากรมี
ความประสงค์เข้ารับการ
พัฒนาทุกคน 

5. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง  ๆ
ภายในสำนักงานกองทุนฯ 
เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรกองทุนฯ 

กองทุนฯ สามารถปฏิบ ัต ิงาน 
เชิงรุกได้อย่างมีศักยภาพและเป็น
มืออาชีพ 

ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วดั 
มีการจัดทำและถ่ายทอดองค์ความรู ้
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้

กองทุนฯ จัดให้มีการประชุมภายในองค์กร
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประชุมหารือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้จากการฝึกอบรม การประชุม หรือ
สัมมนาต่าง ๆ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย ผู ้บริหารให้ความสำคัญใน
การประชุมสำนักงาน และมี
การกำหนดวันในการจัดประชุม
สำนักงานที่ชัดเจนทุกเดือน 

กลยุทธ์: พัฒนาระบบสารสนเทศของด้านทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วดัและเกณฑ์วัด 

ที่มีคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเทยีบ
กับค่าเปา้หมาย 

ปัจจัยความสำเร็จ/ปญัหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

6. การจัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพื ่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนฯ 

มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับใช้ในการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ตัวชี้วดั 
ร ้อยละของการจ ัดเก ็บระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรที่มีความทันสมัยและถูกต้อง
ครบถ้วน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
พัฒนาระบบให้มีความทันสมัย 

กองทุนฯ มีการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ 
และบุคลากรได้รับการฝึกอบรมระบบฯ  
จากบริษัท และรวบรวมข้อผิดพลาด 
ของระบบเพื่อให้บริษัทดำเนินการแกไ้ข 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

 เป็นไปตามเป้าหมาย ได้จัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการนำเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศฯ ที่ชัดเจน และ
บุคลากรมีความเชี ่ยวชาญ
ในการดำเนินงานในระบบ 
รวมทั้ง ได้รายงานข้อผิดพลาด
ของระบบให้ก ับผู ้พ ัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบ
สามารถใช้งานได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์: การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค ์ เป้าหมายที่ท้าทาย 
ตัวชี้วดัและเกณฑ์วัด 

ที่มีคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเทยีบ
กับค่าเปา้หมาย 

ปัจจัยความสำเร็จ/ปญัหา/
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

7. โครงการเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการทำงาน 

บุคลากรกองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขในการทำงาน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

ตัวชี้วดั 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
การทำงานกับกองทุนฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
นำผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรไปปรับปรุงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข
มากยิ่งขึ้น 

บุคลากรมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยทำความสะอาดสำนักงาน และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัด
สถานที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน น่าอยู่
มากขึ ้น และกิจกรรมสานสัมพันธ์
ภายในองค ์  ม ีการจ ัดก ิจกรรม 
จับสลากในวันขึ้นปีใหม่ 2565 

 เป็นไปตามเป้าหมาย มีการจ ัดก ิจกรรมที ่ใช ้ ใน 
การเสริมสร้างบรรยากาศใน
การทำงาน และได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคน 

8. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงาน 

บุคลากรกองทุนฯ มีสวัสดิการ
และความมั่นคงในสายอาชีพ
การปฏิบัติงาน 

มีระเบียบ เรื ่อง สวัสดิการ
พนักงานกองทุนฯ 

ตัวชี้วดั 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระเบียบ 
เรื่อง สวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างแรงจงูใจใน
การทำงาน 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
คณะกรรมการบริการกองทุนฯ เห็นชอบ
ระเบียบ เรื่อง สวัสดิการพนักงานกองทุนฯ 

ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน โดย
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างดำเนินการร่าง
ระเบ ียบเก ี ่ยวก ับสว ัสด ิการของ
พนักงานกองทุน เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
ต่อไป 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื ่องจากมีการเข้า - ออก
ของพนักงานนิติกรที่จัดทำ
สวัสดิการจึงส่งผลให้การ
ดำเนินงานล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ได้สรรหาพนักงานเพื่อ
ทดแทนตำแหน่งดังกล่าวแล้ว
และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ร่างระเบียบฯ 

9. การจัดให้มีประมวลจริยธรรม
บุคลากร 

บุคลากรกองทุนฯ มีหลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณธรรม 

มีประมวลจริยธรรมบุคลากร
กองทุนฯ 

ตัวชี้วดั 
ประกาศใช้ เรื ่อง ประมวลจริยธรรม
บุคลากรกองทุนฯ 
เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
บุคคลากรมีประกาศ เรื ่อง ประมวล
จริยธรรมบุคลากรกองทุนฯ ใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการประพฤติตน 

ได้จัดทำร่างประมวลจริยธรรมและ
เสนอต่อคณะกรรมการ บริหารกองทุน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 20 ส.ค. 2564 และคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจร ิยธรรม (กมจ.) 
เห็นชอบแล้วเช่นกัน ปัจจุบันประมวล
จริยธรรมกองทุนฯ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเม ื ่อว ันที่   
๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะจัดทำ
รายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อ ก.ม.จ. 
ในปีบัญชี 2566 เนื่อง ก.ม.จ. อยู่ระหว่าง
การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำรายงาน
ดังกล่าว 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ ประมวลจริยธรรมกองทุนฯ 
ได้รับการประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว แต่เนื่องจาก 
ก.ม.จ. อยู่ระหว่างการจัดทำ
หลักเกณฑ์การรายงานผล
การดำเน ินตามประมวล
จริยธรรมประจำปี จึงทำให้
การดำเนินงานในขั ้นตอน
สุดท้ายล่าช้า ทั ้งนี ้ในการ
ดำเนินงานดังกล่าวต้องรอทาง 
ก.ม.จ. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ 
จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
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กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
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กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 

 

 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 

47 

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
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