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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปีบัญชี 256 2 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ            
ในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2562 – 2564 ให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม 
มุ่งสู ่วิสัยทัศน์ “บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง เป็นคนดี มีความสุข สามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล”  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และความร่วมมือของบุคลากรท้ังองค์กร   
การจัดท าแผนปฏิบัติการ จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเกิดพลัง       
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้ “สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาท    
น าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน” 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียด 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
วางแผนและการบริหารอัตราก าลัง 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สรรหาและจัดวางบุคลากรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทรัพยากรบุคคล 

มีโครงสราง กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับภารกิจ 

ร้อยละของบุคลากรต่อโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลัง 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 

บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุน
หมุนเวียน 

ระดับผลคะแนนการประเมินผลทุน
หมุนเวียน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณุภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการของ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างแรงจูงใจของบุคลากร
กองทุน 

บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความสุข ผูกพันกับ
องค์กร 

ระดับความผาสุกของบุคลากร 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากร
บุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินผล
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มีการเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะหลัก 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564  

1. พัฒนาระบบการ
วางแผนและการบริหาร
อัตราก าลัง 
 

1. สรรหาและจัดวาง
บุคลากรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทรัพยากรบุคคล 

มีโครงสราง กรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ 

ร้อยละของบุคลากรต่อ
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

เจ้าภาพหลัก: 
อ านวยการ 

เจ้าภาพร่วม : 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

2. เสริมสร้างบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
2. การส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน 

ระดับผลคะแนนการ
ประเมินผลทุน
หมุนเวียน 

คะแนน 
4.5 

คะแนน 
4.5 

คะแนน 
4.5 

เจ้าภาพหลัก: 
อ านวยการ 

เจ้าภาพร่วม : 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากร 
 

1. ส่งเสริมสวัสดิการของ
บุคลากร 
2. สร้างแรงจูงใจของ
บุคลากรกองทุน 

บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความสุข
และผูกพันกับองค์กร 

ระดับความผาสุก 
ของบุคลากร 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

เจ้าภาพหลัก: 
อ านวยการ 

เจ้าภาพร่วม: 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

4. บริหารทรัพยากรบุคคล 
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลบุคลากร 
2. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

มีการเสริมสรางระบบคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากร 
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะหลัก 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ
80 

เจ้าภาพหลัก: 
อ านวยการ 

เจ้าภาพร่วม: 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารอัตราก าลัง 
กลยุทธ์ 1 : สรรหาและจัดวางบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ : มีโครงสราง กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ 
 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ 1 สรรหาและ
จัดวางบุคลากรให้
สอดคล้องเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน 

               อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

1. จัดท าแผน
โครงสร้างอัตราก าลัง 

3 
กิจกรรม 

ร้อยละของบุคลากรต่อโครงสร้าง
กรอบอัตราก าลัง 

50,000             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของกองทุนฯ 
- ทบทวนโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของพนักงาน และลูกจ้างกองทุนฯ 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. จัดท ามาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล 

5 
กิจกรรม 

ข้อบังคับผ่านความเห็นชอบ คกส. 
และกระทรวงการคลัง 

-             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

- จัดท าข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
- จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งงาน 
- ก าหนดภาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และคุณสมบัติต าแหน่งงาน 
- จัดท ามาตรฐานเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน และลูกจ้างกองทุนฯ 
- ก าหนดสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ ของพนักงาน และลูกจ้างกองทุนฯ 

             

3. สร้างความรู้ ความ
เขาใจ ความกาวหนา 
ในอาชีพ 
 

2 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่
ละต าแหน่งงาน 

-             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

- กิจกรรมสรางความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและให้เข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละต าแหน่งงาน 
- ก าหนดความกาวหนาในสายงาน 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 2 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 

               อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 

1. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน online 
 

2 
กิจกรรม 

มีช่องทางประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผ่านเวปไซด์กองทุนฯ 

100,000             อ านวยการ 
นโยบายฯ 

 

- พัฒนาแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 
- ออกแบบพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

             

2. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 
 

2 
กิจกรรม 

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบัน 

-             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
 

- รวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
- จัดท าแบบกรอกข้อมูล และก าหนดแนวทางการจัดเก็บให้เป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
เป้าประสงค์ : บุคลากรสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนผ่านเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

               อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ 
 

5 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

4,400,000             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงินการคลังและ
การบัญชี และจัดอบรมการใช้งานระบบ SARA 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานการเงิน  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. สงเสริมการจัดการความ
รใูนหนวยงาน 
 

2 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีม่ีการจัดท า
องค์ความรู้ของตนเอง 

55,000             อ านวยการ 
นโยบายฯ 
พัฒนาฯ 
กฎหมาย 

- กิจกรรม knowledge Management ในองค์กร 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ประจ าปี 

             

กลยุทธ์ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

               อ านวยการ 
พัฒนาฯ 

1. สนับสนุนการพัฒนา/
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 

2 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีร่บัรู้ข้อมูลด้าน
การบริหารงานบุคคล 

-             อ านวยการ 
พัฒนาฯ 

- จัดท าและเผยแพร่คู่มือ/เอกสารการบริหารงานบุคคล 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. สนับสนุนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน 

2 
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ มี
ครุภัณฑ์ส านักงานใช้อย่าง
พอเพียง 

10,000,000 
(วัสดุ ครุภัณฑ์

ส านักงาน) 

            อ านวยการ 
 

- ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
กลยุทธ์ 1 : ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
กลยุทธ์ 2 : สร้างแรงจูงใจของบุคลากรกองทุน 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความสุขและผูกพันกับองค์กร 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

               อ านวยการ 
กฎหมาย 

1. สนับสนุนพนักงานกองทุน
ให้เป็นสมาชิก สหกรณ์ออม
ทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน 
จ ากัด 

2 
กิจกรรม 

ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่เข้าสู่
ระบบสมาชิก สอ.พช. 

-             อ านวยการ 
กฎหมาย 

- รวบรวมข้อมูล ศึกษาแนวทางการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- จัดท าแผน และก าหนดระเบียบการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนา
ชุมชน จ ากัด (สมาชิกสมทบ) 

             

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ระบบสวัสดิการประกันสังคม 

1 
กิจกรรม 

ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ที่เข้าสู่
ระบบสวัสดิการ
ประกันสังคม 

-             อ านวยการ 
 

- เผยแพร่เอกสารประกันสังคม และแนะน าการใช้ระบบสวัสดิการอย่างถูกต้อง 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 2 สร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกองทุน 

               อ านวยการ 
 

1. สร้างแรงจูงใจ และยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

2 
กิจกรรม 

จ านวนเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
ที่ได้รับรางวัล 

-             อ านวยการ 

- การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานกองทุนฯ 
- จัดกิจกรรมประกวด บุคลากรดีเด่น 

             

2. สร้างค่านิยมองค์กร 
 

1 
กิจกรรม 

มีค่านิยมองค์กรของ
กองทุนฯ 

-             อ านวยการ 

- ส ารวจความคิดเห็นและสร้างค่านิยมองค์กร ของกองทุนฯ              

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของทีมงาน 
 

1 
กิจกรรม 

จ านวนเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

-             อ านวยการ 
 

- จัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์จากการท างาน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. สร้างสุขในองค์กร 1 

กิจกรรม 
จ านวนเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
ที่เข้าร่วมจิตอาสา 

-             อ านวยการ 

- จัดกิจกรรม จิตอาสาร่วมกันเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม              

5. ประเมินความผาสุกของ
บุคลากร 

1 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระดับดี 

-             อ านวยการ 

- จัดท าแบบประเมินความผาสุกของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร 
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ : มีการเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลบุคลากร 

               อ านวยการ 

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

3 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีไ่ด้รับการ
ประเมิน 

-             อ านวยการ 

- จัดท าแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ออกแบบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

             

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีร่ับรู้และเข้าใน
ระบบการประเมิน 

-             อ านวยการ 

- จัดท าแนว และชี้แจงสร้างความเข้าในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากร              
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ปีงบประมาณ 2562) หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

               อ านวยการ 
พัฒนาฯ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

3 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีไ่ด้รับทราบ
ข่าวสาร 

-             อ านวยการ 
พัฒนาฯ 

- เผยแพร่เอกสารยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- เผยแพร่เอกสารยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 

             

2. พัฒนาและส่งเสริม
จิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับ
บุคลากร 

1 
กิจกรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ ทีไ่ด้รับการพัฒนา
และส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรม 

-             อ านวยการ 

- จัดกิจกรรม ส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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ที่ปรึกษา 
นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
นางธนัสพร ตลอดพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
นายนพดล ดาวอรุณ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
 
คณะผู้จัดท า 
นายภัทราวุธ ปะตังถาโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสิริลักษณ์ ภาสะเตมีย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวเกษิณี ธรรมชัย นักจัดการงานท่ัวไป 
นางเยาวนาฎ ซ้ายเกล้า นักจัดการงานท่ัวไป 
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงอรุณ นักจัดการงานท่ัวไป 
นางสาวนภาพร จินต์แสวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงบประมาณ 
นางสาวภรทิพย์ รัตนติสร้อย นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
ผู้เขียน : กลุ่มอ านวยการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ชื่อหนังสือ : แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2561 
 


