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รายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ3การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2  

ปIงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

มิติท่ี 1 ความสอดคล̂องเชิงยุทธศาสตร3 

ยุทธศาสตร-ที่ 1 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

บุคคลตามหลัก

ธรรมา 

ภิบาลของการ

บริหารกิจการ

บBานเมือง 

ที่ด ี

1. หนFวยงาน

ในสังกัดมีการ

วางแผน

โครงสรBางและ

กรอบ

อัตรากำลังที่

สอดคลBองกับ

ภารกิจหลัก

ของหนFวยงาน 

1. รBอยละของ

หนFวยงานมีแผน

อัตรากำลัง และ

ความสำเร็จของ

การดำเนินการตาม

แผน 

1. จัดทำแผน

อัตรากำลังของ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

ระยะ 3 ปQ และ

การติดตาม

ประเมินผลการ

ดำเนินการตาม

แผน 

- -  - 100 

(จัดทำ

แผน) 

 

100 

(ติดตาม

ผล) 

100 

(ติดตาม

ผล) 

สลก. 

กพร. 

ผลการดำเนินงาน 

ทน. ไดBดำเนินการวิเคราะห-

อัตรากำลังใหBสอดคลBองกับ

บทบาทภารกิจตามขBอเสนอ

การปรับโครงสรBางการ 

แบFงสFวนราชการของ 

กรมทรัพยากรน้ำเพื่อออก

คำส่ังจัดตั้งหนFวยงานเปWนการ

ภายในตามมาตรา 32 แหFง

พระราชบัญญัติบริหาร

ราชการแผFนดิน พ.ศ. 2534 

และที่แกBไขเพิ่มเติม 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

การจัดทำแผนอัตรากำลังของ 

กรมทรัพยากรน้ำคิดเปWน 

รBอยละ 25 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  2. รBอยละของ

ตำแหนFงเป\าหมาย

ที่ไดBรับการบริหาร

จัดการภายใตB

กรอบโครงสรBาง

และกรอบ

อัตรากำลัง 

2. บริหาร

อัตรากำลังตาม

กรอบโครงสรBาง

และกรอบ

อัตรากำลังของ

กรมทรัพยากรน้ำ 

- - - - 50 80 

 

สลก. กำหนดดำเนินการใน

ปQงบประมาณ  

2565-2566 

 
 

 

  3. รBอยละของ

ตำแหนFงที่มีการ

สลับหมุนเวียนงาน 

และการพัฒนา

กลุFมบุคคลที่มี 

สมรรถนะสูง 

3. แผนงาน

สับเปล่ียน

หมุนเวียนงาน  

 - - 10 20 30 สลก./ 

ทุก

หนFวยงาน  

ผลการดำเนินงาน :  

1. กรมฯไดBจัดเตรียมกำลังคน

คุณภาพเขBาสูFระบบการ

บริหารกำลังคนกลุFมที่มี

ทักษะและสมรรถนะสูง 

(HiPPS) และดำเนินการ

หมุนเวียนบุคลากรตาม

แผน  

2. มีการทำงานรFวมกันเปWน

ทีม โดยตั้งเปWนคณะทำงาน

เฉพาะดBานภายในบาง

สำนัก 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

           3. มีการโอนยBายและ

สับเปล่ียนขBาราชการตาม

คำรBองขอภายในสำนัก

ตFางๆเพื่อประโยชน-ดBาน

การปรับโครงสรBางใหB

สอดคลBองกับภารกิจ

ปรับปรุงใหมF 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

- 

 

  4. ระดับ

ความสำเร็จในการ

จัดทำรายละเอียด

ตำแหนFงงาน (Job 

description) 

4. จัดทำ

รายละเอียด

ตำแหนFงงาน (Job 

description) 

 - - 100 100 100 กพร./สลก. 

 

ผลการดำเนินงาน :  

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ทน. ไดBเห็นชอบการ

จัดอัตรากำลังลงกรอบ

โครงสรBางใหมF อยูFระหวFาง

การเตรียมทบทวน

รายละเอียดตำแหนFงงาน 

(Job Description) 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด :  

- 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  5. รBอยละของ

บุคลากรรับทราบ

นโยบาย แนวทาง 

หลักเกณฑ-การ

บริหารทรัพยากร

บุคคลของกรม 

5. ส่ือสารนโยบาย  

แนวทางการ

หลักเกณฑ-การ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

 - - 80 80 80 กพร./สลก. ผลการดำเนินงาน :  

1. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำไดB

เห็นชอบแผนกลยุทธ-

บริหารทรัพยากรบุคคล

กรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 5 

ปQ (พ.ศ. 2562 - 2566) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามบันทึกกลุFมพัฒนา

ระบบบริหาร ที่ ทส 

0622.1/600  

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2563 พรBอมส่ือสารโดย

การแจBงเวียน เผยแพรFใน

เว็บไซต- พรBอมจัดทำส่ือใน

รูปแบบ OPPM กำหนด

ประเมินการรับทราบ

นโยบายในชFวงเดือน

สิงหาคม - กันยายน 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : - 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

 2. พัฒนา

บุคลากรกรม

ทรัพยากรน้ำ

ใหBมีความรูB 

ทักษะ และ

สมรรถนะสูF

ความเปWนมือ

อาชีพ และ

พรBอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

6. รBอยละของ

บุคลากร

กลุFมเป\าหมายที่

ไดBรับการพัฒนา

ตามแผน 

6. พัฒนาบุคลากร

ของ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

 

 

รBอยละ 

100  

100 100 100 100 100 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

ในปQงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กรมทรัพยากรน้ำไดBมี

แผนพัฒนาบุคลากรอยFาง

ตFอเน่ืองโดยมีเป\าหมายจัด

อบรมพัฒนาบุคลากร จำนวน 

5 หลักสูตร กลุFมเป\าหมาย 

จำนวน 335 ราย สามารถจัด

ไดBตามแผน จำนวน 3 

หลักสูตรดังน้ี 

 1. โครงการฝ~กอบรม

หลักสูตร การป\องกัน

อัคคีภัยและภัยตFางๆ ใน

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ 

จำนวน 120 ราย 

2. โครงการฝ~กอบรม

หลักสูตร เทคนิคการ

นำเสนออยFางมี

ประสิทธิภาพ จำนวน 41 

ราย 

คงเหลือ 

หลักสูตรซ่ึง

รอ 

ดำเนินการ 2

เรื่อง    
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

           3. โครงการฝ~กอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การลดคัด

แยกขยะมูลฝอย จำนวน 

100 ราย 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

รBอยละ 78 ของบุคลากร

กลุFมเป\าหมายที่ไดBรับการ

พัฒนาตามแผน 

 

  7. รายงานผลการ

ทบทวนการ

จำแนกบุคลากร

ของหนFวยงาน

ออกเปWน 6 กลุFม 

ตามแนวทางตาม

มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่  

26 กันยายน 2560 

7. ทบทวนการ

จำแนกบุคลากร

ของหนFวยงาน

ออกเปWน 6 กลุFม 

ตามแนวทางตาม

มติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ 26 

กันยายน 2560 

 

- - - 1 - 1 สลก. 

ศสท. 

กพร. 

ผลการดำเนินงาน :  

ไดBทบทวนจำแนกบุคลากร

ของหนFวยงานออกเปWน 6 

กลุFม คือ 

1) ผูBนำดBานดิจิทัลองค-การ

ภาครัฐ 

2) ผูBบริหารการเปล่ียนแปลง

ระดับ องค-กร 

3) ผูBทำงานดBานนโยบายและ

วิชาการ 

4) ผูBทำงานดBานบริการ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

           5) ผูBปฏิบัติงานเฉพาดBาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

6) ผูBปฏิบัติงานทั่วไป 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

มีการทบทวนการจำแนก

บุคลากรของหนFวยงาน

ออกเปWน 6 กลุFม ตาม

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560 

 

   8. รBอยละของ

บุคลากรเป\าหมาย

ที่ไดBรับการ

เตรียมพรBอม

พัฒนาทักษะดBาน

ดิจิทัล  

8. พัฒนาทักษะ

ดBานดิจิทัลของ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

-  100 100 100 100 100 สลก. 

ศสท. 

ผลการดำเนินงาน :  

อยูFระหวFางการศึกษา 

วิเคราะห-และรวบรวมขBอมูล 

ผลดำเนินการตามแผนพัฒนา

ทักษะดBานดิจิทัลรายบุคคลใน

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : - 

 

  9. จำนวนรูปแบบ

การเรียนรูBและ

พัฒนาแบบ 

Online Training 

9. พัฒนารูปแบบ

การเรียนรูBและ

พัฒนาแบบ 

Online Training 

- - - 1 1 1 ศสท. 

สลก. 

กพร. 

ผลการดำเนินงาน :  

พัฒนาเว็บไซต- KM ของกรม

โดยรวบรวมส่ือการเรียนรูB ขBอ

กฎหมายที่เก่ียวขBอง คูFมือ
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

และ Offline 

Training มาปรับ

ใชBในการเพิ่มพูน

และพัฒนาทักษะ

ของบุคลากรใน

หนFวยงาน 

และ Offline 

Training มาปรับ

ใชBในการเพิ่มพูน

และพฒันาทักษะ

ของบุคลากรใน

หนFวยงาน 

ปฏิบัติงาน องค-ความรูBจาก

กิจกรรม KM-CoP และ  

e-Learning ที่หนFวยงานอ่ืน

พัฒนาขึ้น รวมถึงอยูFระหวFาง

การพัฒนาYoutube-

KM:DWR Chanel มา

เผยแพรFใหBบุคลากรในองค-กร

ไดBเรียนรูBพัฒนาทักษะ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

จำนวนรูปแบบการเรียนรูB

และพัฒนาแบบ Online 

Training และ Offline 

Training มาปรับใชBในการ

เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะของ

บุคลากรในหนFวยงาน 4 

รูปแบบ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  10. จำนวน

ผูBบริหารหนFวยงาน

ที่เขBารFวมกิจกรรม

การพัฒนาเพื่อ

ปรับ Mindset 

เสริมสรBางและ

พัฒนาสมรรถนะ 

10. สFงเสริมใหB

ผูBบริหารระดับสูง

ของหนFวยงานเขBา

รFวมกิจกรรมการ

พัฒนาเพื่อปรับ 

Mindset 

เสริมสรBางและ

พัฒนาสมรรถนะ 

   1 1 1 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

ผูBบริหารของกรมเขBารับการ

อบรมหลักสูตรผูBบริหาร

ระดับสูงเพิ่มเติมจำนวน 3 

ราย 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

จำนวนผูBบริหารหนFวยงานที่

เขBารFวมกิจกรรมการพัฒนา

เพื่อปรับ Mindset 

เสริมสรBางและพัฒนา

สมรรถนะมีความพรBอมเปWน

ผูBบริหาร จำนวน. 20 ราย 

จาก 27 ราย คิดเปWนรBอยละ 

74.07 เพิ่มขึ้นจากปQ 2563 

(16 ราย) 

 

  11. รายงานผลการ

ประเมินศักยภาพ

และความพรBอม

เรื่องทักษะดBาน

ดิจิทัลของตนเอง 

11. ประเมิน

ศักยภาพและความ

พรBอมเรื่องทักษะ

ดBานดิจิทัลของ

ตนเอง เพื่อจัดทำ

- - - 1 1 1 ศสท.. 

สลก. 

ผลการดำเนินงาน :  

ศสท. อยูFระหวFางการศึกษา 

วิเคราะห-และรวบรวมขBอมูล

ผลดำเนินการตามแผนพัฒนา
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

เพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาทักษะ

ดBานดิจิทัลของ

หนFวยงาน และ

แผนพัฒนา

รายบุคคล 

(Individual 

Development 

Plan) 

แผนพัฒนาทักษะ

ดBานดิจิทัลของ

หนFวยงาน และ

แผนพัฒนา

รายบุคคล 

(Individual 

Development 

Plan) 

 

ทักษะดBานดิจิทัลรายบุคคลใน

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : - 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร-ที่ 1 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

บุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ของการบริหาร

กิจการ

บBานเมืองที่ดี 

3. ระบบ

ฐานขBอมูล

ดBานการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

ทันสมัย 

12. รBอยละของ

หนFวยงานใน 

กรมทรัพยากรน้ำที่

มีการปรับปรุง

ฐานขBอมูลบุคลากร

ในระบบ DPIS ใหB

เปWนขBอมูลที่

ครบถBวน ถูกตBอง 

ป�จจุบัน สามารถ

ใชBในการบริหาร 

12. พัฒนา

ฐานขBอมูลกำลังคน 

กรมทรัพยากรน้ำ 

- 60 70 90 90 100 สลก. 

ศสท. 

ผลการดำเนินงาน :  

1. ไดBปรับปรุงขBอมูลกำลังคน

ในระบบ DPIS ทั้งการ

นำเขBา และบันทึกรายการ

ความเคล่ือนไหวดBานการ

บรรจุ การรับโอน การ

เล่ือนตำแหนFง การยBาย 

การพBนจากสFวนราชการ ใหB

เปWนป�จจุบัน   
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  จัดการไดBอยFางมี

ประสิทธิภาพ 

        ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

รBอยละ 97 ของหนFวยงานใน 

กรมทรัพยากรน้ำที่มีการ

ปรับปรุงฐานขBอมูลบุคลากร

ในระบบ DPIS ใหBเปWนขBอมูล

ที่ครบถBวน ถูกตBอง ป�จจุบัน 

สามารถใชBในการบริหาร

จัดการไดBอยFางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 4. 

กระบวนการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลของ

กรมทรัพยากร

น้ำ 

13. จำนวน

กระบวนงานการ

สรรหา คัดเลือก 

และบรรจุแตFงตั้ง

บุคลากร การ

พิจารณาเล่ือน

เงินเดือน ที่ไดBรับ

การทบทวน 

พัฒนา เพื่อสรBาง

การยอมรับใน 

13. พัฒนา

กระบวนการสรร

หา คัดเลือก และ

บรรจุแตFงตั้ง

บุคลากรใหB

สอดคลBองกับ

ภารกิจและทิศ

ทางการพัฒนา 

1 1 1 1 1 1 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

1.ไดBสรรหา คัดเลือก และ

บรรจุแตFงตั้งบุคลากรใหB

สอดคลBองกับภารกิจ แตFยังไมF

ดำเนินการพัฒนา

กระบวนการสรรหา คัดเลือก

และบรรจุแตFงตั้งใหBสอคคลBอง

กับภารกิจและทิศทางการ

พัฒนา 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

- 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  ความโปรFงใสและ

เปWนธรรม 

          

  14. จำนวนคูFมือ

การปฏิบัติงานดBาน

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

14. จัดทำคูFมือการ

ปฏิบัติงานดBาน

บริหารทรัพยากร

บุคคลของ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

(เรื่อง) 

- 1 1 1 1 1 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

- ไมFการสอบแขFงขัน สรรหา

และบรรจุตามหลักเกณฑ-

ระเบียบที่สำนักงาน ก.พ.  

แตFไมFพบการดำเนินการจัดทำ

คูFมือการปฏิบัติงานดBานการ

บริหารทรัพยากรบุคล 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

- 

 

 5. มี

นวัตกรรม

สำหรับการ

ปฏิบัติงาน

ดBานการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

15. จำนวน

นวัตกรรมที่มีการ

นำมาใชBในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

15. พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

- 1 1 1 1 1 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

1. ปรับปรุงการเสนอบันทึก 

โดยใชBเอกสารแนบรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส- หรือ QR 

code เพื่อใหBเกิด

ประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน 

2. ปรับปรุงเพิ่มรูปแบบการ

ประชุมออนไลน- ของ
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

คณะกรรมการประเมินผล

งานบุคคล และผูBรับการ

ประเมินผลงาน ดBวย

แอพพลิเคช่ัน Zoom 

3. ดำเนินการรับสมัครบุคคล

เขBาทำงานในกรมทรัพยากร

น้ำ โดยวิธีสมัครทาง

อินเตอร-เน็ต หรือการสมัคร

ผFานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส- และรับชำระ

เงินผFานแอพพลิเคช่ันกรุงไทย 

NEXT 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

มีนวัตกรรมในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 3 เรื่อง 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร-ที่ 2 

พัฒนา

สมรรถนะและ

ศักยภาพของ

บุคลากรใหB

สามารถรองรับ

วิสัยทัศน- และ

คFานิยมองค-กร 

6. การบริหาร

จัดการ

กำลังคนใหB

เกิดประโยชน-

สูงสุดและ

ธำรงรักษา

กำลังคน

คุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ 

16. ระดับ

ความสำเร็จของ

การจัดทำแผน

ความกBาวหนBาใน

สายอาชีพ 

(Career Path) 

16. การจัดทำแผน

ความกBาวหนBาใน

สายอาชีพของ

ขBาราชการกรม

ทรัพยากรน้ำ และ

การประเมินผล

ตามแผน 

 

 

- 50 

(จัดทำ) 

75 

(จัดทำ) 

100 

(จัดทำ) 

90 

(ประเมิน 

ผล) 

100 

(ประเมิน 

ผล) 

สลก. 

กพร. 

ผลการดำเนินงาน :  

อยูFระหวFางเตรียมดำเนินการ  

 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด :- 

 

  17. รBอยละของ

ตำแหนFงเป\าหมาย

ที่เปWนตำแหนFง

ผูBบริหาร 

(Succession 

plan) ที่ไดBรับการ

บริหารจัดการ 

 

 

17. บริหารการสืบ

ทอดตำแหนFง

ผูBบริหาร 

(Succession 

plan) 

- - - - 50 100 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

(กำหนดดำเนินการใน

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด :- 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

 7. บุคลากร

เกิดการเรียนรูB

และพัฒนา

รวมทั้ง

ถFายทอด

ตัวช้ีวัดระดับ

บุคคล และ

สFงเสริมใหBมี

การ

แลกเปล่ียน

ขBอมูลขFาวสาร 

ความรูB 

ระหวFาง

เครือขFาย

ผูBปฏิบัติงาน

ดBานการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลอยFาง

ตFอเน่ือง 

18. จำนวน

เครือขFายการ

พัฒนาความ

รFวมมือ 

สหวิชาการ 

18. สรBางและ

พัฒนาเครือขFาย

ผูBปฏิบัติงานดBาน

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อ

ตอบสนอง

ยุทธศาสตร-

บุคลากรเปWนเลิศ 

(People 

Excellence) 

- 1 1 1 1 1 สลก.  

สปท./ 

ทุก

หนFวยงาน 

ผลการดำเนินงาน :  

1. มีการจัดตั้งกลุFมเครือขFาย

ออนไลน-ดBวยแอพพลิเคช่ัน 

LINE ในการส่ือสารภายใน

หนFวยงาน และระหวFาง

หนFวยงาน เชFน 

- กลุFมเงินเดือน ทน. 

- กลุFมเครื่องราชอิสริยาภรณ- 

ทน. 

- กลุFมจัดการความรูB 

- กลุFมหนังสือเวียน 

- กลุFมระบบบริหารงาน 

- กลุFมพัฒนาระบบราชการ  

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

มีเครือขFายความรFวมมือ

มากกวFา 1 เครือขFาย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

 8.  ระบบ

บริหารผลการ

ปฏิบัติราชการ

ที่มี

ประสิทธิภาพ 

19. รายงานการ

วิเคราะห-และ

จัดทำขBอเสนอเพื่อ

การพัฒนาระบบ

บริหารผลการ

ปฏิบัติราชการของ 

กรมทรัพยากรน้ำ 

19. พัฒนาระบบ

บริหารผลการ

ปฏิบัติราชการของ

กรมทรัพยากรน้ำ 

- 1 1 1 1 1 กพร. ผลการดำเนินงาน :  

กพร. ไดBพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขBาราชการตาม

ตัวช้ีงัดประจำปQงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เปWนไปตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ- ที่ 

ก.พ. กำหนด ซ่ึงมีความ

ถูกตBอง โปรFงใส เปWนธรรม 

โดยผลการประเมินดังกลFาว 

ผFานการเห็นชอบจากการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการของกรม

ทรัพยากรน้ำ เม่ือวันที่ 1 

กุมภาพันธ- 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

-  
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  20. จำนวน

กิจกรรม/การ

ดำเนินงานที่จัดขึ้น

เพื่อเสรมิสรBาง

วัฒนธรรมองค-กร 

20. การเสริมสรBาง

วัฒนธรรมองค-กร 

และความซ่ือสัตย- 

สุจริตในองค-กร 

- - - 3 3 3 กพร./กคจ. ผลการดำเนินงาน :  

กรมทรัพยากรน้ำ มี

กระบวนการเสริมสรBาง

วัฒนธรรมองค-กร ดังน้ี  

1. ประกาศคFานิยมและ

วัฒนธรรมองค-กรและ

จัดทำแผนสFงเสริมคFานิยม

และวัฒนธรรมองค-กร  

กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด

ติดตามผลในรอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน โดยไดBจัดก

กิจกรรมเพื่อสFงเสริม

คFานิยมและวัฒนธรรมตาม

แผน จำนวน 6 กิจกรรม

ครบถBวนตามแผน 

2. จัดทําแผนป\องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและสFงเสริม

คุBมครองจริยธรรม 

 



- 18 - 
 
ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

กรมทรัพยากรน้ำ ประจําปQ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

- กิจกรรม/การดำเนินงานที่

จัดขึ้นเพื่อเสรมิสรBาง

วัฒนธรรมองค-กร จำนวน 6 

กิจกรรม 

 9. ผูBรับบริการ 

บุคลากรและ

เครือขFายดBาน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลมีความ

พึงพอใจตFอ

ระบบการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

21. รBอยละของ

ความ 

พึงพอใจของ

ผูBรับบริการ 

บุคลากร เครือขFาย

ตFองานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

21. สำรวจความ

พึงพอใจของ

ผูBรับบริการ 

บุคลากร เครือขFาย

ที่มีตFองานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ของกรมทรัพยากร

น้ำ 

- 65 65 70 75 80 กพร. 

 

ผลการดำเนินงาน :  

1. กพร. ไดBสำรวจความพึง

พอใจ ความผาสุกของ

บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ 

ประจำปQงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยมีผูBตอบแบบ

สำรวจ 1,247 ราย คิดเปWน

รBอยละ 58.84 ของบุคลากร

ทั้งหมด รวม 2,119 คน 

2. กพร. ไดBสำรวจและ

วิเคราะห-ป�จจัยความผูกพัน

แบFงตามกลุFมบุคคล 5 กลุFม 

ไดBแกF ผูBบริหาร ขBาราชการ

 



- 19 - 
 
ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ประเภทวิชาการขBาราชการ

ประเภททั่วไป ลูกจBางประจำ 

และพนักงานราชการ มี

ป�จจัยที่สFงตFอความผูกพัน มี 

7 ป�จจัย ไดBแกF  

(1) วัฒนธรรม (2) การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

(3) การสรBางความกBาวหนBา

ของบุคลากร  

(4) โอกาสยBายกลับภูมิลำเนา  

(5) โครงสรBางองค-กรทันตFอ

การเปล่ียนแปลง (6) วัสดุ 

อุปกรณ-ความปลอดภัย  

(7) สวัสดิการ จากผลการ

สำรวจความเห็นบุคลากรใน

องค-กรพบวFาป�จจัยความ

ผูกพันทั้ง 7 ป�จจัยอยูFใน

ระดับมากทั้ง 5 กลุFมอยูF

ระหวFางการเตรียมสำรวจ

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 



- 20 - 
 
ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

1. ภาพรวมความพึงพอใจ

ของบุคลากรตFอสFวนราชการ

และระบบราชการ คิดเปWน

คFาเฉล่ีย 4.72 หรือ รBอยละ 

94.4 

2. ภาพรวมความผูกพันของ

บุคลากรตFอสFวนราชการและ

ระบบราชการ คFาเฉล่ียรวม 

3.96 หรือคิดเปWน รBอยละ 

79.2 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

มิติท่ี 4 ความพร̂อมรับผิดด̂านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร-ที่ 1 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

บุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ของการบริหาร

กิจการ

บBานเมืองที่ดี 

 

10. 

กระบวนการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลที่มี

ความโปรFงใส

เปWนธรรม 

22. รBอยละของขBอ

รBองเรียนที่ไดBรับ

การตรวจสอบ

ขBอเท็จจริงและมี

การส่ังการ  

22. จัดการขBอ

รBองเรียนหรือรBอง

ทุกข-ดBานการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

กรมทรัพยากรน้ำ 

100 100 100 100 100 100 สลก. 

 

ผลการดำเนินงาน :  

ไมFมีขBอรBองเรียนหรือรBองทุกข-

ดBานการบริหารทรัพยากร

บุคคลภายในหนFวยงาน 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

ไมFมีการรBองเรียน คิดเปWนผล

การดำเนินการรBอยละ 100 

 

 23. รายงานผลการ

วิเคราะห-ขBอ

รBองเรียนซ้ำพรBอม

ขBอเสนอแนว

ทางการป\องกัน 

 

23. การวิเคราะห-

ขBอรBองเรียนซ้ำและ

เสนอแนวทางการ

ป\องกัน 

 - 1 1 1 1 สลก. ผลการดำเนินงาน :  

ไมFมีขBอรBองเรียนหรือรBองทุกข-

ดBานการบริหารทรัพยากร

บุคคลภายในหนFวยงาน 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

ไมFมีการรBองเรียนซ้ำ 

 

 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวbางชีวิตกับการทำงาน 

ยุทธศาสตร-ที่ 1 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร

11. 

เสริมสรBาง

คุณภาพชีวิต

และความ

24. รBอยละของ

บุคลากรที่มีความ

พึงพอใจตFอการ

24. พัฒนาการ

สำรวจความพึง

พอใจ การพัฒนา

- 65 65 70 75 80 กพร. ผลการดำเนินงาน :  

กพร. ไดBพัฒนาการสำรวจ

และวิเคราะห-ป�จจัยความ

ผูกพันแบFงตามกลุFมบุคคล 5 

 



- 22 - 
 
ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

บุคคลตามหลัก

ธรรมาภิบาล

ของการบริหาร

กิจการ

บBานเมืองที่ดี 

สมดุลระหวFาง

ชีวิตกับการ

ทำงานและ

สรBางความ

ผูกพันตFอ

องค-กร 

ปฏิบัติงานภายใน

องค-กร 

ดัชนีความสุขของ

บุคลากรในองค-กร 

กลุFม ไดBแกF ผูBบริหาร 

ขBาราชการประเภทวิชาการ

ขBาราชการประเภททั่วไป 

ลูกจBางประจำ และพนักงาน

ราชการ มีป�จจัยที่สFงตFอ

ความผูกพัน มี 7 ป�จจัย 

ไดBแกF (1) วัฒนธรรม (2) การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร (3) 

การสรBางความกBาวหนBาของ

บุคลากร (4) โอกาสยBายกลับ

ภูมิลำเนา (5) โครงสรBาง

องค-กรทันตFอการ

เปล่ียนแปลง (6) วัสดุ 

อุปกรณ-ความปลอดภัย  

(7) สวัสดิการ จากผลการ

สำรวจความเห็นบุคลากรใน

องค-กรพบวFาป�จจัยความ

ผูกพันทั้ง 7 ป�จจัยอยูFใน

ระดับมากทั้ง 5 กลุFม 



- 23 - 
 
ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

อยูFระหวFางการเตรียมสำรวจ

ปQงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด : 

1. ภาพรวมความพึงพอใจ

ของบุคลากรตFอสFวนราชการ

และระบบราชการ คิดเปWน

คFาเฉล่ีย 4.72 หรือ รBอยละ 

94.4 

2. ภาพรวมความผูกพันของ

บุคลากรตFอสFวนราชการและ

ระบบราชการ คFาเฉล่ียรวม 

3.96 หรือคิดเปWน 

รBอยละ 79.2 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

  25. รBอยละของ

บุคลากรที่มี

อุปกรณ- เครื่องมือ

เพียงพอและมี

ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน 

25. การจัด

อุปกรณ- เครื่องมือ

ใหBเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน และ

การจัดการดBาน

ความปลอดภัย  

- - - 80 80 80  กพร. ผลการดำเนินงาน :  

อยูFระหวFางการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด :- 

 

  26. รBอยละของ

บุคลากรมีความ 

พึงพอใจตFอการจัด

สวัสดิการของกรม 

26. จัดสวัสดิการ

ใหBบุคลากรของ

กรมทรัพยากรน้ำ 

- - - 80 80 80 สลก.  ผลการดำเนินงาน 

กรมทรัพยากรน้ำไดBจัด

สวัสดิการภายในกรมฯ ใหBแกF

บุคลากร ไดBแกF 

1. การจFายเงินสงเคราะห-ใหBแกF

สมาชิกสวัสดิการกรม

ทรัพยากรน้ำในกรณีตFาง ๆ 

ดังน้ี 

1.1 กรณีสมาชิกสมรสตาม

กฎหมายเปWนครัง้แรก 

4,000 บาท และคูFสมรส

เปWนสมาชิกดBวยกันจFาย

เพียงรายเดียว 6,000 

บาท จำนวน 2 ราย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

   1.2 กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม 

จำนวน 6,000 บาท  - ไมFมี - 

   1.3 กรณีบิดา มารดา  

คูFสมรส บตุรของสมาชิกถึงแกF

กรรม จำนวน 3,000 บาท

จำนวน 5 ราย 

   1.4 กรณีจัดพวงหรีดเคารพ

ศพ  ไมFเกิน 1,000 บาท 

จำนวน 1 ราย 

   1.5 กรณีเจ็บป�วยตBองเขBา

รักษาอยูFในสถานพยาบาลเปWน

คนไขBในเกิน 7 วัน จำนวน 

3,000 บาท - ไมFมี - 

   1.6 กรณีประสบอัคคีภัย 

วาตภัยหรือภัยพิบตัิอ่ืนๆ 

จำนวน 5,000 บาท - ไมFมี -   

2. การใหBสมาชิกสวัสดิการยืม

เงิน สำรองจFายไดBครั้งละไมF

เกิน 5,000 บาท เพื่อใชBจFาย
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ประเด็น

ยุทธศาสตร3 

เปXาประสงค3 ตัวช้ีวัด แผนงาน/

โครงการ 

ข̂อมูล

พื้นฐาน 

2561 

ระดับคbาเปXาหมาย ผู̂รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปdญหา/

อุปสรรค 

(ถ^ามี) 

2562 2563 2564 2565 2566 

ในกรณีฉุกเฉินและมีเหตุ

จำเปWน จำนวน 13 ราย 

โดยผลการจัดสวัสดิการผูBยื่น

ขอรับขอรับสวัสดิการไดBรับ

เงินตามเกณฑ-กำหนดอยFาง

ครบถBวน และ สลก. จะ

สำรวจความพึงพอใจของ

บุคลากรดBานสวัสดิการของ

กรมฯ ตFอไป 

ความสำเร็จตามตัวช้ีวัด :- 

 

รวมกิจกรรมท่ีดำเนินการแล^วเสร็จ (รวม 24 แผนงาน/โครงการ) 11 แผนงาน/โครงการ 

ร̂อยละ 45.83 

 

 






