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HRM      
1. ส่วนราชการของข้าพเจา้มนีโยบายและ
เป้าหมายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากร
ทราบ (1.2) 

บุคลากรไมไ่ด้รับทราบ
นโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 

การสื่อสารยังไม่เพียงพอ
และทั่วถึง  

เพิ่มการสื่อสารให้เพียงพอ
และทั่วถึง 

โครงการถ่ายทอด สื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ให้บุคลากรรับทราบ
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีช่ัดเจน 

2. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรใน
ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน 
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
(1.1) 

บุคลากรไมส่ามารถท างาน
ได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู ่ 

1. มอบหมายงานไม่มีความ
ชัดเจนไม่เปน็ลายลักษณ์
อักษร 
2. การมอบหมายงานไม่
เป็นธรรม 
3. การมอบหมายงานไม่
ตรงกับความรู้ ความ 
สามารถ  
 

จัดท าแบบบรรยายลักษณะ
งาน (job description)  
แต่ละต าแหนง่ ให้เป็น
ปัจจุบนั และเหมาะสมกับ
ค่างานระดับต าแหน่ง 
 

โครงการทบทวนการ
มอบหมายงานให้ชัดเจน
เหมาะสม 

บุคลากรปฏบิัติหน้าที่ตรง
ตามความความรู้
ความสามารถ 

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับ
และการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักความรู้ ความ สามารถ 
และผลงาน (1.9) 

บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน  

1. บุคลากรเข้าใจว่าการ
แต่งตั้งโยกย้ายไม่เปน็ธรรม 
2. บุคลากรไม่ทราบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
แต่งตั้งโยกย้าย  

1. ทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
แต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นปัจจบุัน 
2. จัดท าเอกสาร/แผ่นพบั
เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์/           
แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
3. สื่อสารข้อมูลผ่าน
หนังสือเวียน  ประชุมสร้าง
ความเข้าใจ และ website 
 
 

โครงการทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
แต่งตั้งโยกย้าย  

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และบุคลากรรับทราบอย่าง
ทั่วถึง  
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4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
(1.2) 

บุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน  

เส้นทางความก้าวหนา้ของ
ต าแหน่งไมช่ัดเจน  

จัดท าเส้นทางความ 
ก้าวหน้าให้ครบทุก           
สายงาน 

โครงการจัดท าเสน้ทาง
ความก้าวหน้าของต าแหน่ง 
ผส.พญ. ผส.จก. และ              
ผส.บอ. 
(ในปี พ.ศ.2556 
ด าเนินการในสายงานหลัก 
จ านวน 3 ต าแหน่ง)  
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าของต าแหน่ง
ครบทุกสายงาน 

5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทาง
ในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรไว้ ซึง่ท าให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้ม 
ลดลง (1.6) 

- ความผาสุกและความ
ผูกพันต่อองค์กรลดลง  
-บุคลากรได้รบั
ผลตอบแทนไม่ตรงกับผล
การปฏิบัติงาน 

- กรมชลประทานเปน็
องค์กรขนาดใหญ่ มี
บุคลากรเป็นจ านวนมากทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จึงท าให้การจัดสวสัดิการ 
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  
- ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปฏิบัตงิานยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 
ผลการปฏบิัติงานอย่าง
แท้จริง  

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัด
สวัสดิการครบทุกหน่วยงาน 
และให้บุคลากรในสงักัด
ได้รับสวสัดิการอย่างทั่วถึง 
2. มีแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
3. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนัของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร  
2. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถให้อยู่
กับองค์กร 
- บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
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HRD      
6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมบีทบาท
ในการส่งเสริมและพฒันาให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เชน่  การสอนงาน 
(Coaching) เป็นตน้ (0.9) 

งานทีไ่ด้รับมอบหมายแล้ว
เสรจ็ล่าชา้กว่าแผนที่
ก าหนด และไม่มีคุณภาพ    

1. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า
งาน มีภาระงานประจ า มาก
และงานพิเศษมากท าให้ไม่มี
เวลาในการสอนงาน 
2. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า
งานไม่มีความรู้
ความสามารถและทักษะ
เพียงพอที่จะสอนงาน 

ก าหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละ
เฉลี่ยของข้าราชการที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดับที่องค์กรคาดหวัง
เป็นตัวชี้วดัรายบุคคลของ
ผู้บังคับบัญชา/หัวหนา้งาน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างานให้ความสนใจ
กับการสอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชามากข้ึน 
 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน IDP  

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา/ 
หัวหน้างานให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วน
ราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง  
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (1.0) 

การก าหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปไีม่
สอดคล้องกับทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ของ                 
ส่วนราชการ  

ไม่ได้ส ารวจความต้องการ
และความจ าเป็นในการ
พัฒนาจากบุคลากรเพื่อให้มี
ความรู้และทักษะที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์กรม  

ส ารวจความต้องการและ
ความจ าเปน็ในการพฒันา
จากบุคลากรเพื่อให้มีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อน
งานตามยุทธศาสตร์กรม
จากทุกส านัก/กอง เพื่อ
น ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ  
 
 
 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรม  ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี2556 ให้
สอดคล้องกับทิศทาง              
และยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ 

เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลากร
กรมสอดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์ขององค์การ 
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8. ข้าพเจ้าได้รับการพฒันาความรู้ 
ทักษะตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากความต้องการ และ         
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
(0.8) 

บุคลากรกรมไม่ได้รบัการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ตามความต้องการในการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับผล
การประเมินความรู้
ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเปน็ต่อการ
ปฏิบัติงานตามการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

บุคลากรและผู้บังคบับัญชา
ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามความเปน็จริง                
(การให้คะแนนประเมินเน้น
ความสอดคล้องกับวงเงินที่
ได้รบัมากกว่าการประเมิน
ตามสมรรถนะจริง) ท าให้ผล
การประเมินไม่สื่อถึงความ
ต้องการพัฒนาที่แท้จริง  
 

1. ส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรจากทุก
ส านัก/กองเปน็ประจ าทุกป ี
2. ปรับเปลี่ยนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานที่
เน้นการประเมินตามผลงาน
และสมรรถนะจริง ไม่ผูก
คะแนนผลการประเมนิแบบ
ตายตัวกับวงเงินทีไ่ด้รับใน
การเลื่อนเงินเดือน  

1. โครงการส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของทุกส านัก/กอง
เพื่อจัดท าแผนพฒันา
บุคลากรประจ าป ี
2. โครงการปรับปรุง          
แนวทางการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เน้นการ
ประเมินตามผลงานและ
สมรรถนะจริง  

เพื่อให้บุคลากรกรมได้รับ
การพัฒนาความรู้  
ทักษะ ตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากความ
ต้องการ และ ผลการ
ประเมินการปฏบิัติราชการ  

9. การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ขา้พเจ้า
ได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความช านาญ 
และสามารถปฏิบัตงิานได้ดีขึน้ (0.5) 

การพัฒนาความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงานยงัไม่
ครอบคลุม ทั่วถึงบุคลากร 
ทุกต าแหน่ง ทุกระดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งบประมาณมีจ ากัด 
2. ส านัก/กองไมไ่ด้รวบรวม
ความต้องการในการพัฒนา
จากบุคลากรทุกประเภท 
ทุกระดับเพื่อแจ้งความ
ต้องการในการพัฒนา 
3. ช่องทางการพฒันายังไม่
หลากหลาย เพียงพอที่จะให้
บุคลากรทุกระดับเข้าถึงการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง  

1. เพิ่มช่องทางการพัฒนาที่
หลากหลาย  
2. ส านัก/กองใหค้วาม 
ส าคัญกับการส ารวจความ
ต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาจากบุคคลจาก
การประเมินความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติ 
งานอย่างจริงจังทัว่ถึง 
3. ปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าการ
ฝึกอบรมให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับความต้องการ
และความจ าเป็นในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะบุคลากร
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

โครงการสร้างคลงัสื่อการ
เรียนรู้จากการฝึกอบรม  

เพื่อให้บุคลากรกรมได้รับ
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความช านาญ และ 
สามารถปฏบิัติงานได้ดีขึ้น  
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10. บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะและ 
สมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอทีจ่ะท า
ให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (0.9) 

แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรกรมให้สอด คล้อง
กับทิศทางและยุทธศาสตร์
ขององค์การไม่ชัดเจน  

การก าหนดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นของ
ข้าราชการทีป่ฏิบัติงาน
อย่างกว้างๆ ยงัไม่มี
รายละเอียดความรู้
ความสามารถและทักษะที่
เฉพาะเจาะจงของงานตาม
ภารกิจหลักขององค์การเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
บุคลากรกรมให้สอดคล้อง
กับทิศทางและยุทธศาสตร์
ขององค์การ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดมาตรฐานความรู้
ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นของข้าราชการที่
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ขององค์การเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพฒันาบุคลากรกรม
ให้สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะ
ของข้าราชการกรม
ชลประทาน (ภารกิจหลัก) 

เพื่อให้กรมมีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรกรมให้ 
สอดคล้องกับทิศทางและ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

 



 

หัวข้อที่ สภาพปัญหา 

1 บุคลากรไมไ่ด้รับทราบนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2 บุคลากรไมส่ามารถท างานได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่  
3 บุคลากรขาดขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน  
4 บุคลากรขาดขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน  
5 - ความผาสุกและความผูกพันตอ่องค์กรลดลง  

- บุคลากรได้รบัผลตอบแทนไมต่รงกับผลการปฏิบัติงาน 
6 งานทีไ่ด้รับมอบหมายแล้วเสร็จล่าชา้กว่าแผนที่ก าหนด และไมม่ีคุณภาพ    
7 การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีไมส่อดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  
8 บุคลากรกรมไม่ได้รบัการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับตามความต้องการในการพัฒนา ทีส่อดคล้องกับผลการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงานตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
9 การพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานยงัไม่ครอบคลุม ทั่วถงึบุคลากร ทุกต าแหน่ง ทุกระดบั  

10 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรกรมให้สอดคล้องกับทิศทางและยทุธศาสตร์ขององค์การไม่ชัดเจน  
 



1 
 

 เกณฑ์การเลือกโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อด าเนินการในแผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

หัวข้อย่อยที ่ ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 
1 ส่วนราชการของข้าพเจา้มี

นโยบายและเป้าหมายด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบ 

โครงการถ่ายทอด สื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.2 7.9 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล            
กรมชลประทาน 

  

2 การมอบหมายงานให้แก่
บุคลากรในส่วนราชการ
ของข้าพเจา้มีความชัดเจน 
และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

โครงการทบทวนการมอบหมายงานให้
ชัดเจนเหมาะสม 
 

1.1 8.1 เป็นโครงการก าหนด
ใหม่เพื่อลดช่องว่าง
ความส าคัญและความ
พึงพอใจด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

  

3 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อน
ระดับและการโยกย้าย
บุคลากรต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

โครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์/
แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย  
 

1.9 8.0 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล               
กรมชลประทาน 

  

4 ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน
ของตนเอง 

โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ของต าแหน่ง ผส.พญ. ผส.จก. และ  
ผส.บอ. 

1.2 8.1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล             
กรมชลประทาน 

 
(ต าแหน่งใน
สายงานหลัก
จ านวน 3 
ต าแหน่ง) 

 

5 ส่วนราชการของข้าพเจา้มี
แนวทางในการเสริมสรา้ง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร
ไว้ ซึ่งท าให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง 

1. โครงการเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
 

1.6 6.4 - ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์เสริมสรา้ง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร 

  

  2. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

  - ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล             
กรมชลประทาน 

  

6 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน
มีบทบาทในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ขา้พเจ้า
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การ
สอนงาน (Coaching)  
เป็นต้น 
 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
IDP  
(ก าหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่
องค์กรคาดหวังเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
ของผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานให้ความ
สนใจกับการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
มากขึ้น)  

0.9 8.0 สอดคล้องกับตัวชี้วัด
มิติด้านการพัฒนา
องค์การ ตัวชี้วัดที่  
ชป.26 ตามแผน
ยุทธศาสตร์                
กรมชลประทาน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556-2559 
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หัวข้อย่อยที ่ ข้อค าถาม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 

Gap 
ผลกระทบ 

(ระดับความส าคัญ) 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี 

โอกาสจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2556 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 
7 แผนพัฒนาบุคลากรของ

ส่วนราชการมีความ
สอดคล้องกับทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2556
ให้สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ  
 

1.0 7.8 การส ารวจความ
ต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
2556 

  

8 ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณา
จากความต้องการ และผล
การประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 

1. โครงการส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของทุกส านัก/กองเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 

0.8 7.8 - การส ารวจความ
ต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
2556 

  

  2. โครงการปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นการ
ประเมินตามผลงานและสมรรถนะจริง 

  - โครงการจ้างเหมา 
บริหารจัดการ 
บ ารุงรักษาและพัฒนา
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (EPP+) 
กรมชลประทาน 

  

9 การพัฒนาความรู้ ทักษะที่
ข้าพเจ้าได้รับช่วยให้
ข้าพเจ้ามีความช านาญ 
และสามารถปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น 

โครงการสร้างคลังสื่อการเรยีนรู้จากการ
ฝึกอบรม 

0.5 8.1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์เสริมสรา้ง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร 

  

10 บุคลากรในส่วนราชการ
ของข้าพเจา้มีความรู ้
ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะ           
ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ภารกิจขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะของขา้ราชการกรม
ชลประทาน  (ภารกิจหลัก) 

0.9 8.1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล             
กรมชลประทาน 

  

 

 อักษรสีแดงหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (Urgent solve) เนื่องจาก มี gap สูง และมีความส าคัญต่อบุคลากรสูง 

 

 อักษรสีน าเงินหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไข (solve) เนื่องจาก มี gap สูง  



แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
 

ชื่อส่วนราชการ  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
แผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

HRM 1. ส่วนราชการของ 
ข้าพเจ้ามีนโยบายและ
เป้าหมายด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่ชัดเจนและมี
การสื่อสารให้บุคลากร
ทราบ 

1.2 โครงการถ่ายทอด สื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ในการปฏิบัตงิานดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน 

จ านวนคร้ังในการ
ถ่ายทอด สื่อสาร  เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จ านวน 10 คร้ัง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สบค. ร่วมกับทุก
ส่วน/ฝ่ายใน สบค. 

HRM 2. การมอบหมายงาน
ให้แก่บุคลากรใน          
ส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความชัดเจน
และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการทบทวนการมอบหมายงาน
ให้ชัดเจนเหมาะสม 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญสูง  
- ผลการส ารวจความ         
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ
ข้าราชการ 
 

ระดับ 5  
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง  
ร่วมกับทุกส านัก/
กอง 



ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

HRM 3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
การเลื่อนระดับและ
การโยกย้ายบุคลากร
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของ
หลักความรู้
ความสามารถ และ
ผลงาน 
 

1.9 โครงการทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง
โยกย้าย 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน 
- ผลการส ารวจความ            
พึงพอใจของบุคลากรต่อ 
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  

ระดับความส าเร็จของ
การทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
แต่งตั้งโยกย้าย 

ระดับ 5  
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

HRM 4. ข้าพเจ้ามีความ         
พึงพอใจต่อความ 
ก้าวหน้าในสายงาน 
ของตนเอง 

1.2 โครงการจัดท าเสน้ทางความก้าวหน้า
ของต าแหน่ง ผส.พญ. ผส.จก. และ 
ผส.บอ. 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน 
- ผลการส ารวจความ          
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
- นโยบายของรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
ต าแหน่ง  ผส.พญ.              
ผส.จก. และ  ผส.บอ. 

ระดับ 5  
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 



ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

HRM 5. ส่วนราชการของ 
ข้าพเจ้ามีแนวทางใน 
การเสริมสร้างแรงจูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากรไว้
ซึ่งท าให้อัตราการโอน/
ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
(1.6) 
 

1.6 โครงการเสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร  
 
 
 
 
 
 
 

- Gap สูง  และมี
ความส าคัญน้อย เป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 
- ผลส ารวจความผาสุก
และความผูกพนัของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์
เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กร  

ร้อยละ 85  
 
 
 

ฝ่ายสวสัดิการ 

   โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญน้อย เป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน 
- ผลส ารวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 



ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

HRD 6. ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้างานมีบทบาท
ในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  
เช่น การสอนงาน 
(Coaching) เป็นตน้ 
 

0.9 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
IDP  
(ก าหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่อยู่ภายใต้การบังคบั
บัญชาที่ผา่นการประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวังเป็นตวัชีว้ัด
รายบุคคลของผู้บงัคับบัญชา/หวัหน้า
งานให้ความสนใจกับการสอนงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชามากข้ึน)  

- Gap ไม่สูง แต่มี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดมิติดา้นการพฒันา
องค์การ ตัวชี้วัดที่ ชป.26 
ตามแผนยทุธศาสตร์       
กรมชลประทาน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556-2559 

ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการกรมที่ผา่นการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา            
ทุกระดับของทุก
ส านัก/กอง 
(ส่วนฝึกอบรมเก็บ
ข้อมูลจากระบบ 
EPP+) 

HRD 7. แผนพัฒนา
บุคลากรของ              
ส่วนราชการมีความ
สอดคล้องกับทิศทาง 
และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

1.0 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปี 2556 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของ            
ส่วนราชการ  
 
 

- Gap สูง และมี
ความส าคัญค่อนขา้งสูง 
เป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการจัดท าแผนพฒันา
บุคลากรกรมชลประทาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปี 2556
ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
และยุทธศาสตร์ของ           
ส่วนราชการ  

ระดับ 5 
 
 
 
 

ส่วนฝึกอบรม 
 

HRD 8. ข้าพเจ้าได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากความ
ต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏบิัติ
ราชการ 

0.8 โครงการส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของทุกส านัก/กอง
เพื่อจัดท าแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าป ี
 
 
 

- Gap ไม่สูง แต่มี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรของ
ทุกส านัก/กอง เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ส่วนฝึกอบรม 
 



ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   โครงการปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานที่เนน้การ
ประเมินตามผลงานและสมรรถนะ
จริง 
 
 
 
 

- Gap ไม่สูง แต่มี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้อง 
กับโครงการจ้างเหมา 
บริหารจัดการ บ ารุงรักษา
และพัฒนาระบบบริหาร
ผลการปฏบิัติงาน (EPP+) 
กรมชลประทาน 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นการ
ประเมินตามผลงานและ
สมรรถนะจริง 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ส่วนบริหารงาน
บุคคล ส านัก
บริหารทรัพยากร
บุคคล และ  
กองการเงินและ
บัญช ี

HRD 9. การพัฒนาความรู้ 
ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับ
ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความ
ช านาญ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

0.5 โครงการสร้างคลงัสื่อการเรียนรู้จาก
การฝึกอบรม 
 
 
 

- Gap ไม่สูง แต่มี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้อง 
กับตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมชลประทาน 

ร้อยละของสื่อการเรียนรู้
จากการฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากรที่
ด าเนินการในกรมที่มีการ
เผยแพร่ใน website  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ส่วนฝึกอบรม 
ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และ ส านัก/กอง         
ที่มีการด าเนินการ
จัดการฝึกอบรม
ตามแผนพฒันา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 
2556 ใน 
กรมชลประทาน 
สามเสน และ          
ปากเกร็ด  
 
 
 
 
 



ปัจจัยการส ารวจ ค าถามการส ารวจ
ออนไลน ์

Gap โครงการ/ 
กิจกรรมในการพัฒนา 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท าแผนพัฒนา * 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

HRD 10. การพัฒนาความรู้ 
ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับ
ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความ
ช านาญ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

0.9 โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะของ
ข้าราชการกรมชลประทาน 
(ภารกิจหลัก) 
 
 
 

- Gap ไม่สูง แต่มี
ความส าคัญสูง เปน็
กิจกรรมที่สอดคล้อง 
กับตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 ตามแผน            
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงความรู้ ความ 
สามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัตงิาน
ของข้าราชการ 
กรมชลประทาน  
(ภารกิจหลัก) 
 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 

ส่วนฝึกอบรมและ
ส่วนบริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ * ข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผน ได้แก่  

ผลการส ารวจที่มี Gap สูง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ              
และความทา้ทายองค์การ ฯลฯ 

ความเห็นเพิ่มเติมของผู้บริหาร  

  ลงนาม..................................................... (ผูบ้ริหาร) 
        (                                       ) 

วันที่อนุมัติ.................................... 

 
แผนการด าเนินงานตาม      แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี งปม. พ.ศ.2556         
 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา     
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการถ่ายทอด สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         บุคลากรของ             
กรมชลประทาน                   
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน          
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สบค. ร่วมกับทุก
ส่วน/ฝ่ายใน สบค. 

 

1. จัดท าแผนการถ่ายทอดสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
การก าหนดหัวข้อ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายและวิธีการ
ในการถ่ายทอด 

         แผนการถ่ายทอด
สื่อสาร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สบค. ร่วมกับทุก
ส่วน/ฝ่ายใน สบค. 

 

2. ด าเนินการถ่ายทอดสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผน
ที่ก าหนด 
 

 1 
คร้ัง 

4 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

 - จ านวนผู้เข้าร่วมใน
แต่ละแผน 
- ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานดา้น
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ทุกส่วน/ฝ่ายใน 
สบค. 

 

3. ประเมินผลหลังการถ่ายทอดสื่อสารในแต่ละครั้ง 
 

         ผลการประเมินการ
ถ่ายทอดสื่อสารใน
แต่ละครั้ง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สบค.  

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนถ่ายทอดสื่อสาร          รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
สบค.  

 

 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา   
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการทบทวนการมอบหมายงานให้ชัดเจน
เหมาะสม 
 

         ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
ข้าราชการ 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง  ร่วมกับ
ทุกส านัก/กอง 

- 

1. ศึกษา ทบทวนการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละส านัก/กองที่ผ่านมา ร่วมกับทุก
ส านัก/กอง 

         ผลการทบทวนการ
มอบหมายหน้าที่
และความ
รับผิดชอบ 

- กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง   
- งานการเจ้าหน้าที่
ของส านัก/กอง  

 

2. แจ้งเวียนส านัก/กอง ให้ทบทวนค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งให้สอดคล้อง
และถูกต้องตรงตามโครงสรา้งและความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 

         บันทึกแจ้งเวียน
ส านัก/กอง ทบทวน
ค าสั่ง 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง   

 

3. ส านัก/กอง ด าเนนิการจัดท าค าสั่งมอบหมายหนา้ที่
และความรับผิดชอบของทุกต าแหน่ง ส่งกลุ่มพฒันา
ระบบงานและอัตราก าลัง 

         ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าที่
ของส านัก/กอง 

 

4. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลังตรวจสอบหน้าที่
ของข้าราชการที่ได้รบัมอบหมายให้ถูกต้องตรงตาม
โครงสร้างและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

         ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ถูกต้อง
ตรงตามโครงสรา้ง
และความรับผิด 
ชอบของต าแหน่ง 
 
 
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง   

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ส านัก/กอง ด าเนนิการเผยแพร่ค าสั่งมอบหมายหนา้ที่
และความรับผิดชอบ ลงใน Website ของส านัก/กอง 
และแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ 

         ค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ที่
เผยแพร่ใน 
Website ของ
ส านัก/กอง 

งานการเจ้าหน้าที่
ของส านัก/กอง 

 

 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา    
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการทบทวนและจดัท าหลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้าย 

         หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้าย 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

- 

1. จัดท าแผนงานโครงการทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์
ในการแต่งตั้งโยกยา้ย  เพื่อก าหนดหัวข้อ หลักเกณฑ์/
แนวทางการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะด าเนินการ รวมถึง
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

         แผนงานการ
ทบทวนและจัดท า
หลักเกณฑ์ในการ
แต่งตั้งโยกย้าย   

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

2. ผู้รับผิดชอบด าเนนิการรวบรวมหลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้ายที่มีการเผยแพร่ พร้อมทั้งทบทวนและ
จัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกยา้ยให้เป็น
ปัจจุบนั  

         ร่างหลักเกณฑ์/
แนวทาง การแต่งตั้ง
โยกย้ายทีไ่ด้ทบทวน 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

3. หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกย้ายให้
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร/อ.ก.พ.กรม ให้ความเห็นชอบ 
 

         หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้ายที่
ได้รับความเห็นชอบ 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

4. จัดท าเอกสาร/แผ่นพับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งโยกย้าย 
 

         เอกสาร/แผ่นพับ
หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้าย 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

5. เผยแพร่หลักเกณฑ์/แนวทาง การแต่งตั้งโยกย้าย ผ่าน
หนังสือเวียน /ประชุมสร้างความเข้าใจ/website  
 

         หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การแต่งตั้งโยกย้ายที่
เผยแพร่ใน 
หนังสือเวียน/
website  

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง  
ผส.พญ. ผส.จก.  และ  ผส.บอ. 

         เส้นทางความ 
ก้าวหน้าของ
ต าแหน่ง  ผส.พญ. 
ผส.จก. และ ผส.บอ. 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

1. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของต าแหน่ง  ผส.พญ. ผส.จก. และ             
ผส.บอ. 

         ค าสั่งคณะท างาน
พิจารณาก าหนด 
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าของ
ต าแหน่ง  ผส.พญ. 
ผส.จก. และ ผส.บอ. 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งและเสน้ทางสัง่สมประสบการณ์และผลงานของ
ต าแหน่งภายในกรมชลประทาน 

         ค าสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่ง
และเส้นทางสัง่สม
ประสบการณ์และ
ผลงานของต าแหน่ง
ภายในกรม
ชลประทาน 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

3. จัดประชุมคณะท างานพจิารณาก าหนดเสน้ทาง
ความก้าวหน้าของต าแหน่ง ผส.พญ. ผส.จก. และ             
ผส.บอ. 

         แนวทางการ
ด าเนินการก าหนด
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งและ
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ ์
 

คณะท างานพจิารณา
ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
ต าแหน่ง 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ประชุมคณะท างานฯ ของแต่ละต าแหนง่เพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ ์

         ร่างหลักเกณฑ์การ
เข้าสู่ต าแหน่งและ
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ ์

คณะท างานฯ ของ
แต่ละต าแหนง่ 

 

5. ประชุมคณะท างานฯ ของแต่ละต าแหนง่ เพื่อจัดท า
หลักเกณฑ์การก าหนดผลงานตามเส้นทางสัง่สม
ประสบการณ ์

         ร่างหลักเกณฑ์การ
ก าหนดผลงานตาม
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ ์

คณะท างานฯ ของ
แต่ละต าแหนง่ 

 

6. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การ
เข้าสู่ต าแหน่งและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และ
ผลงานของแต่ละต าแหน่ง 

         สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

คณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่ง
และเส้นทางสัง่สม
ประสบการณ์และ
ผลงานของต าแหน่ง
ภายในกรม
ชลประทาน 

 

7. เสนอผู้บริหารอนุมัติหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหนง่และ
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

         หลักเกณฑ์การเขา้สู่
ต าแหน่งและ
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และ
ผลงานของแต่ละ
ต าแหน่งที่กรม
อนุมัติ 

คณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่ง
และเส้นทางสัง่สม
ประสบการณ์และ
ผลงานของต าแหน่ง
ภายในกรม
ชลประทาน 
 
 
 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. เสนอ อ.ก.พ.กรมชลประทาน รับทราบหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่งและเส้นทางสัง่สมประสบการณ์และ
ผลงานของแต่ละต าแหน่ง 

         อ.ก.พ.กรม
ชลประทาน
รับทราบหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ต าแหน่ง
และเส้นทางสัง่สม
ประสบการณ์และ
ผลงานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

๙. จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการก าหนด
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานของแต่ละต าแหนง่ พร้อม
ด าเนินการประเมินผลความพงึพอใจ 

         รายงานสรุปผลการ
ประชุมชี้แจง และ
แบบส ารวจความ 
พึงพอใจ 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

10. สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ เสนอผู้บริหาร
พิจารณา และประกาศให้ทราบทั่วกัน 

         รายงานสรุปผล
ความพึงพอใจใน
การก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

11. จัดท าเอกสารและเผยแพรห่ลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งและเสน้ทางสัง่สมประสบการณ์และผลงานของ
แต่ละต าแหนง่ให้ข้าราชการทราบ 

         เอกสารเผยแพร่
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งและ
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และ
ผลงานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.1 โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  

         บุคลากรมีความ
ผาสุกและความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ฝ่ายสวสัดิการ - 

1. เผยแพรแ่ผนกลยุทธ์เสริมสรา้งความผาสุก 
และความผูกพนัของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

         บุคลากรได้รับทราบ
แผนกลยุทธ์เสริม 
สร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อ 
องค์กร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2558 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ฝ่ายสวสัดิการ  

2. ทุกส านัก/กอง ด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนกลยุทธ์เสริมสรา้ง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  

         กิจกรรม/โครงการ
ตามแผน 

ทุกส านัก/กอง  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

         รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
6 เดือน และ 12 
เดอืน 

ฝ่ายสวสัดิการ  

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนกลยทุธ์
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้
ผู้บริหารทราบ 

         รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน
เสนอผู้บริหาร 

ฝ่ายสวสัดิการ  

 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

         บุคลากรมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

1. จัดท าโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงานของลกูจ้างประจ า และ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
พนักงานราชการทั่วไป เสนอกรมฯ อนุมัติ 

         กรมฯ อนุมัติการจัด
โครงการประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

2. จัดท าแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

         แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลฯ 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

3. ด าเนินการโครงการประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังกล่าว และประเมินผลผู้เข้าร่วมการประชุมโดย
ใช้แบบทดสอบ  เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

         - ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลฯ  
- ผลคะแนนการวัด
ระดับความรู้ความ
เข้าใจ 
 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. จัดท ารายงานสรุปผลระดับความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 

         - รายงานสรุปผล
ระดับความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลฯ 

ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

 

 
 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา   
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
หมายเหตุ : นับเฉพาะโครงการที่ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2556 ในกรมชลประทาน สามเสน และ ปากเกร็ด
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการแจ้ง
เวียนแนวทางการด าเนินการแลว้ 
 

         ร้อยละของสื่อการ
เรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ที่ด าเนินการในกรม
ที่มีการเผยแพร่ใน 
website  

ส่วนฝึกอบรม  
ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ 
ส านัก/กอง ที่มีการ
ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 ใน 
กรมชลประทาน 
สามเสน และ 
ปากเกร็ด  

- 

1. ก าหนดแนวทางการจัดท าสือ่การเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรมแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

            

2. ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้จากการฝึกอบรมที่จัด
ด าเนินการในกรมชลประทาน 

            

3. รวบรวมสื่อการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเผยแพร่ไว้ที่
คลังสื่อการเรียนรู้ในเว็บไซตส์ านักบริหารทรัพยากร
บุคคล 

            

 4. แจ้งเวียนประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในส านัก/กอง
ต่างๆ รับทราบ 

            

 
 



โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา     
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10. โครงการปรับปรงุความรู้ความสามารถและทักษะ
ของข้าราชการกรมชลประทาน (ภารกิจหลัก) 
 
 

         ความรู้ความสามารถ 
และทักษะทีจ่ าเปน็
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ                 
กรมชลประทาน   
(ภารกิจหลัก) 

ส่วนฝึกอบรมและ
ส่วนบริหารงาน
บุคคล 
 

- 

1. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research)                  
ที่เก่ียวข้องกับความรู้ความสามารถ และทักษะของ
ข้าราชการกรมชลประทาน (ภารกิจหลัก)  

            

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง ความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

            

3. การเก็บข้อมูลยืนยันกับข้าราชการภารกิจหลักที่
ปฏิบัติงานในพื้นทีส่่วนกลาง และภูมิภาค  

            

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความสามารถ และ
ทักษะ น าเสนอคณะที่ปรึกษาฯ พิจารณาและให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 

            

5. สรุปผลการด าเนินการเพื่อจดัท าร่างความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน (ภารกิจหลัก) ให้กรมอนุมัติ 
 

            

 



 

ล าดับที ่
ประเด็นค าถาม การส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ 
(ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2556) 

ระดับ
ความ
ส าคัญ 

Gap 

1 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีชัดเจน และมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

7.9 1.2 

2 การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

8.1 1.1 

3 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

8.0 1.9 

4 ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 8.1 1.2 
5 ส่วนราชการของข้าพเจ้ามแีนวทางในการเสรมิสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งท าให้อัตราการ

โอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
6.4 1.6 

6 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานไดด้ีขึ้น เช่น การ
สอนงาน (Coaching) เป็นต้น 

8.0 0.9 

7 แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตรข์องส่วน
ราชการ 

7.8 1.0 

8 ข้าพเจ้าไดร้ับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผล
การประเมินการปฏิบัตริาชการ 

7.8 0.8 

9 การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจา้ได้รบัช่วยให้ข้าพเจ้ามีความช านาญ และสามารถปฏิบตัิงานไดด้ีขึ้น 8.1 0.5 
10 บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้การ

ปฏิบัติงานบรรลภุารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 0.9 

  

                        อกัษรสีแดงหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไขเร่งดว่น (Urgent solve) เน่ืองจาก มี gap สงู และมีความส าคญัตอ่บคุลากรสงู 

                        อกัษรสีน าเงินหมายถึงโครงการที่ต้องแก้ไข (solve) เน่ืองจาก มี gap สงู  
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ช่องว่างระหว่างความส าคัญกบัความพงึพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความส าคัญและช่องว่างของความส าคัญ
และความพงึพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร

Urgent Solve Maintain and PR 

Solve Maintain 


