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คานา
ตามค าสั่ ง ส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ 3/2560 แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารการจั ด การความรู้
(Chief Knowledge Office หรือ CKO และคณะทางานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team
หรือ Km Team) ซึ่งได้กาหนดให้คณะทางานได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดกระบวนงานทั้งหมด
ของ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ให้ ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์ความรู้ในคลั ง
ความรู้ของสานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
คู่มือการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร(Human Resources Development Plan : HRD Plan) ของ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ได้จัดทาขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลกรที่ชัดเจนและเป็นลายลั กษณ์อักษร และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ความต้องการ
(Needs Assessment) กับภารกิจในอนาคต รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้สนใจสามารถเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
คณะผู้จัดทาหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้สนใจนาไปศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนและปรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการงานในลักษณะงานเดียวกันให้มีความสาเร็จ
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้
1. รายละเอียดคาขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. รายละเอียดคาขอทบทวนการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
(Human Resources Development Plan :HRD Plan)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคคลกร
(Human Resources Development Plan: HRD Plan)ที่ ชัด เจนอย่า งลายลัก ษณ์อัก ษรซึ่ง จะแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงวิธีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้า
มาปฏิ บั ติ ง านใหม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจว่ า ควรท าอะไรก่ อ นและหลั ง ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งไรเมื่ อ ใดและอย่ า งไร เพื่ อ พั ฒ นา
การทางานให้เป็นมืออาชีพ
1.3 เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนขององค์กร
ในอนาคตโดยวิธีส่งบุคลากรรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในต่างประเทศให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

2. ขอบเขต
คู่มือการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Plan : HRD Plan) ครอบคลุม
เนื้อหาตั้งแต่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยุทธศาสตร์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร รวมถึ ง วิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง ที่ สู ญ เสี ย องค์ ค วามรู้ / สาขาวิ ช า
ที่จะขาดแคลนกับ ความต้องการ (Needs Assessment)ภารกิจในอนาคต จนถึงการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากร

3. คาจากัดความ
3.1 แผนการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Plan: HRD Plan) เป็นแผน
ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมกาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นการกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกภาคส่วนต้องทาตาม เพื่อให้บ รรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2579
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแผนของกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจโดยสม่าเสมอ
และต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอที่จะทาให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม และยกระดับ
การดารงชีพให้สูงขึ้น เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงของบุคคล (per capital real income) ตลอดเวลา
ยาวนาน เพื่อให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ดีขึ้นกว่าเดิม การกระจายรายได้
3.4 เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ เป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง
ของระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ในบริบทแห่งกระแสโลกาภิวัตน์
อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานความรู้เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน

๑

3.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการแก้ไข
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
3.6 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน
ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
และการป้ องกั น และบรรเทาภั ย พิ บั ติ จ ากน้ าต่ างๆอย่ างไรก็ ตามด้ ว ยสถานการณ์ และปั จจั ยแวดล้ อมต่ าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจ าเป็น ต้อ งมีก ารสร้า งเครือ ข่า ยพัน ธมิต รในการทางานและปรับ รูป แบบการทางานให้
มีค วามทัน สมัย และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 3 นี้ จึงต้องบูรณาการเชื่อมโยง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ในเรื่ องของการสร้างเครือข่ายและการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่ วนที่จะมาช่ว ย
กรมชลประทานในการขับเคลื่อนการทางานและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรระบบงานและการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การชลประทานเพื่ อ ก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รอั จ ฉริ ย ะ
(Intelligent Organization)
3.7 ภารกิจหลัก (Primary Responsibility) หมายถึงภารกิจที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งกรมชลประทานมีสายงานในภารกิจหลักทั้งสิ้น 9 สายงานประกอบด้วย นักบริหาร
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
วิศวกรชลประทาน นายช่างชลประทาน วิศวกร
3.8 ภารกิจรอง (Secondary Responsibility) หมายถึงภารกิจที่มีความสาคัญและจาเป็นต้อง
ดาเนิ น การเพื่อ สนั บ สนุ น ให้ การดาเนิ น งานในภารกิจ หลั กสามารถบรรลุ เป้า หมายและวั ตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
ซึ่งกรมชลประทานมีส ายงานในภารกิจ รองทั้งสิ้ น 23 สายงาน ประกอบด้ว ย สถาปนิกนายช่างเขียนแบบ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเครื่องกล) นายช่างเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิ ช าการอุ ท กวิ ท ยา) นั ก อุ ท กวิ ท ยา เจ้ า พนั ก งานอุ ท กวิ ท ยา นั ก วิ ช าการเกษตร เจ้ า พนั ก งานการเกษตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
3.9 ภารกิ จ สนั บ สนุ น (Supporting Responsibility) หมายถึ ง ภารกิ จงานช่ ว ยอานวยการ
ในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกรมชลประทานมีสายงานในภารกิจสนับสนุนทั้งสิ้น 26 สายงาน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นายช่างศิลป์ นายช่างภาพ
นายช่างพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปเจ้าพนักงานธุรการ ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงิน
และบั ญ ชี ) นั กวิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญชี นั ก วิ ช าการพั ส ดุ เจ้า พนั ก งานพั ส ดุ
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการจัดหาที่ดิน) นักวิชาการจัดหาที่ดิน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล บรรณารักษ์
เจ้าพนักงานห้องสมุด นักวิเทศน์สัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานสถิติ ผู้อานวยการเฉพาะด้าน
(วิทยาศาสตร์) นักวิทยาศาสตร์ มัณฑนาการ
3.10 การวิเคราะห์ความต้องการในอนาคต (Needs Assessment)เป็นการศึกษาภารกิจในปั จจุ บัน
กับแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับแนวโน้มกับการดาเนินงานองค์กร
ในอนาคต
3.11 การพัฒนาบุคลากรหมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒

3.12 ขอรับการจัดสรรทุน เป็นความต้องการ (Needs Assessment) ในสาขาวิชาที่จะส่งบุคลากร
ไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิ บ ดี เห็ น ชอบแผนการพัฒ นาบุคลากรและลงนามในหนั งสื อ ถึง สถาบันเกษตราธิก ารส่ งแผน
การพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)
4.2 คณะกรรมการพิจ ารณาจั ดทาแผน พิจารณาตรวจสอบกลั่ น กรองร่างแผนการพัฒ นาบุคลากร
ก่อนเสนออธิบดีเห็นชอบ
4.3 ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาและพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง
4.4 ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองและเป็นที่ปรึกษาในการทา
แผนพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)
4.5 หั ว หน้ าฝ่ ายฝึ กอบรมภายนอกและจัดการความรู้ กากับดูแลและควบคุมการจัดทาแผนพัฒ นา
บุคลากร(HRD Plan) ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ศึกษาข้อมูลความต้องการหรือความจาเป็น รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล อัตรา
กาลังคนกับภารกิจในอนาคตและจัดทาร่างแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ

๓

สรุปกระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
(Human Resources Development Plan : HRD Plan)
กระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในอนาคต
2. ทบทวนข้อมูลในภาพรวมของอัตรากาลังตามภารกิจหลัก รองและสนับสนุน
3. แจ้งสานัก/กองเพื่อขอรับการจัดสรรทุนศึกษา/ฝึกอบรม
4. วิเคราะห์อัตรากาลัง และความต้องการ (Needs Assessment) กับภารกิจในอนาคต
5. จัดทาร่างแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)เพื่อขอรับการจัดสรรทุน
6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนฯ
7. เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)
8. ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรให้กับสถาบันเกษตราธิการ

๔

Work Flow กระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

ลาดับที่

ผังกระบวนการเวลา

(วัน)
1.

30วัน

ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจในอนาคต

7.

เวลา
(วัน)
1 วัน

เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ
แผนการพัฒนาบุคลากร

NO

Yes
2.

ทบทวนข้อมูลในภาพรวมของ

8.

อัตรากาลังคนตามภารกิจ
หลัก รองและสนับสนุน
3.

4.

แจ้งสานัก/กองเพื่อขอรับการ
จัดสรรทุนศึกษา/ฝึกอบรม

5 วัน

8.

20 วัน

วิเคราะห์อัตรากาลัง และความ
ต้องการ (Needs Assessment)
กับภารกิจในอนาคต

5 วัน

จัดทาร่างแผนพัฒนาบุคลากร

5.

6.

(HRD Plan) เพื่อขอรับการ
จัดสรรทุน

5 วัน

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างแผนฯ

1 วัน
รวมเวลาทั้งหมด 68 วัน

๕

ส่งแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้กับสถาบันเกษตราธิการ

1 วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ :การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Plan: HRD Plan)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน: จานวนทุนที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงาน ก.พ.
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.

ระยะเวลา รายละเอียดงาน
30วัน

ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจในอนาคต

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เจ้าหน้าที่
1. แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี(พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและ ผู้ปฏิบัติงาน
2560-2579)
ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2.รวบรวมสรุปผลรายงานในภาพรวม
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564)
ความคาดหวังของผู้บริหารเกี่ยวกับ
3. เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามกลไก ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New
Engine of Growth) และประเทศไทย
4.0
4. ยุทธศาสตร์ กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน
5. ศึกษาความคาดหวังของผู้ บริหารใน
การพัฒนาบุคลากร

๖

ลาดับ

2.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน
5 วัน

นาข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านอัตรากาลัง
ได้แก่ข้าราชการในภารกิจหลัก รอง
สนับสนุน และข้าราชการที่จะเกษียณ
ภายใน ๕ ปี ในแต่ละสายงาน ตาแหน่ง
มาทบทวนและวิเคราะห์อัตรากาลังคนที่
จะสูญเสีย/องค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนการเกลี่ยอัตรากาลัง การถ่ายโอน
ภารกิจการวางแผนทดแทนกาลังคน
แผนการสืบทอดตาแหน่ง(Succession
Planning)มาสรุปรายงานผลในภาพรวม

20 วัน

จัดทาบันทึกแจ้งผู้อานวยการสานัก/กอง
เพื่อสารวจความต้องการขอรับการจัดสรร
ทุนศึกษา/ฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่
สานักงาน ก.พ. กาหนด

ทบทวนข้อมูลในภาพรวมของ

อัตรากาลังตามภารกิจหลัก
รองและสนับสนุน
AAAAAAAAAA

3.

แจ้งสานัก/กองเพื่อสารวจความ
ต้องการขอรับการจัดสรรทุนศึกษา/
ฝึกอบรมในต่างประเทศ

๗

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. ข้อมูลบุคลากรมีความถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่
2. การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ขาดแคลนใน ผู้ปฏิบัติงาน
อนาคตต้องสอดคล้องกับบุคลากรที่จะ
เกษียณ

รายละเอียดเอกสารประกอบมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

ลาดับ

4

5.

ผังกระบวนการ

วิเคราะห์อัตรากาลัง/ความ
ต้องการ (Need Assessment)
กับภารกิจในอนาคต

จัดทาร่างแผนการพัฒนาบุคลากร
(HRD Plan) เพื่อขอรับการจัดสรรทุน

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

5 วัน

5 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ข้อมูลรายละเอียดยุทธศาสตร์การ เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานกับภารกิจในอนาคต
พัฒนาประเทศและอัตรากาลังต้อง ผู้ปฏิบัติงาน
2. วิเคราะห์ อัตรากาลังคนที่สูญเสียหรือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ขาดแคลน (Need Assessment) และ
องค์ความรู้ในสาวิชาที่ขาดแคลนเชื่อมโยง
กับภารกิจในอนาคต
3. สรุปความต้ องการขอรับการจัดสรรทุน
ศึกษา/ฝึกอบรมของสานัก/กอง
4. นาผลจากข้ อ 1-3 มาสรุปความเชื่อมโยง
และกาหนดองค์ความรู้ที่ขาดแคลน
จัดทาร่างแผนการพัฒนาบุคลากร (HRD
Plan)เพื่อขอรับการจัดสรรทุน ตาม
แบบฟอร์มที่สานักงาน ก.พ. กาหนด

๘

ตามแบบฟอร์มที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

ลาดับ

6.

7.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างแผนฯ

เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 วัน

No

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯและ
องค์ประกอบ
2. ประชุมคณะกรรมการฯ

1. จัดทาคาสัง่ แต่ งตั้งกรรมการฯ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.พ.
กาหนดและถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่ กาหนดรายละเอียด
ครบถ้วน

ผู้อานวยการ
ส่วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
/ หัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรม
ภายนอก

จัดทาบันทึกเสนอกรมเห็นชอบแผนการ
พัฒนาบุคลากรและลงนามในหนังสือถึง
สถาบันเกษตราธิการ

แบบฟอร์มและรายละเอียดเอกสาร ผู้อานวยการ
ประกอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน ส่วนพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
/ หัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรม
ภายนอก

Yes

8.
ส่งแผนพัฒนาบุคลากร
ให้กับสถาบันเกษตราธิการ

ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรให้กับสถาบัน
เกษตราธิการ

๙

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบี ย บ เอกสาร บั น ทึ ก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เจ้าหน้าที่
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ ผู้ปฏิบัติงาน
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 -2564)
3. เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศตามกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New
Engine of Growth) และ
ประเทศไทย 4.0
4. ยุทธศาสตร์กระทรวง/
หน่วยงานของรัฐ
5. ศึกษาความคาดหวังของ
ผู้บริหารในการพัฒนา
บุคลากร

รายละเอียดงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

๑. ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจในอนาคต

๑. ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กรม

2. ทบทวนข้อมูลในภาพรวมของ
อัตรากาลังตามภารกิจหลัก
สายงานหลัก รองและสนับสนุน

1. จัดทาบันทึกขอข้ อมูลเกี่ยวกับ
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
อัตรากาลัง การเกลี่ยอัตรากาลัง การถ่าย การจัดสรรทุนของรัฐบาล ผู้ปฏิบัติงาน
โอนภารกิจ การวางแผนกาลังคนทดแทน ของสานักงาน ก.พ.
การเกษียณอายุราชการ
2. วิเคราะห์ ข้ อมูลอัตรากาลังแผน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
๑๐

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ชาติต่าง ๆ
ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง

ข้อมูลด้านอัตรากาลังคน
จะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ

รายละเอียดงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

ระเบี ย บ เอกสาร บั น ทึ ก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

จัดทาบันทึกแจ้งเวียนสานัก/กอง เพื่อแจ้ง
ความต้องการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล
3. สรุปความต้องการขอรับการจัดสรรทุน
ศึกษา/ฝึกอบรมของสานัก/กอง
4. นาผลจากข้อ 1-3 มาสรุปความเชื่อมโยง
และกาหนดองค์ความรู้ที่ขาดแคลน
3. แจ้งสานัก/กองเพื่อพิจารณา
จัดทาบันทึกแจ้งเวียนสานัก/กองให้แจ้ง
ขอรับการจัดสรรทุนศึกษา/ฝึกอบรม ความต้องการพัฒนาบุคลากร

ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.
ผู้ปฏิบัติงาน

4. วิเคราะห์อัตรากาลัง/ความ
ต้องการกับภารกิจในอนาคต

1. แผนการพัฒนาบุคลาการ (HRD Plan)มี
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
องค์ประกอบการจัดทา ดังนี้
และของหน่วยงาน พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
1.1 ศึกษาข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ/
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจหลักของหน่วยงาน มีความต้องการพัฒนา
บุคลากรให้องค์ความรู้และทักษะด้านใด
1.2. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังกับภารกิจใน
อนาคต
ติดต่อประสานงานกับกระทรวงฯและ
สานักงาน ก.พ.

5. จัดทาร่างแผนการพัฒนา
บุคลากร (HRD Plan) เพื่อขอรับ
การจัดสรรทุน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการ

แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์
ตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด
๑๑

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

สานัก/กอง ต้องมีบุคคลากร
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ
ได้รับการพัฒนาและข้อมูล
ยุทธศาสตร์และอัตรา
กาลังคนต้องมีครบถ้วนและ
ถูกต้อง

ข้อมูลอัตรากาลังที่มีอยู่และ
สูญเสียต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

รายละเอียดงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

6. ประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณา

จัดทาบันทึกเสนอกรมลงนาม

ระเบี ย บ เอกสาร บั น ทึ ก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
เสนอร่างแผนการพัฒนา
บุคลากร (HRD Plan) เพื่อ
เสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา ตามแบบฟอร์มที่
สานักงาน ก.พ. กาหน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการส่วน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
/หัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรมภายนอก

7. เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบร่าง จัดทาในหนังสือถึงสถาบันเกษตราธิการ
แผนการพัฒนาบุคลากร

จัดทาแผนถูกต้องตามที่
สานักงาน ก.พ. กาหนด

ผู้อานวยการส่วน
ตามกาหนดระยะเวลา
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

8. ส่งร่างแผนฯ ให้กับสถาบัน
เกษตราธิการ

จัดทาหนังสือถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

๑๒

ตามกาหนดระยะเวลา

๗.ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
/หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

1. การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่
การพัฒนาประเทศและ
ใช้ในการดาเนินการให้ครบถ้วน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นปัจจุบัน

1. ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
2. รวบรวมสรุปผลรายงานในภาพรวม
เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริหารในการ
พัฒนาบุคลากร

2. ทบทวนข้อมูลในภาพรวม

ตรวจสอบและประสานงานข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่สานักงาน ก.พ. กาหนดให้
ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
/หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

3. แจ้งสานัก/กองเพื่อสารวจ จัดทาบันทึกแจ้งสานัก/กอง และ
ความต้องการขอรับการจัดสรร มีแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรร
ทุนศึกษา/ฝึกอบรมใน
ทุนตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
ต่างประเทศ

ตรวจสอบการจัดทารายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
ครบถ้วน

ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
/หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

4. วิเคราะห์อัตรากาลังความ
ต้องการ (Needs
Assessment) กับภารกิจใน
อนาคต

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลอัตรากาลังให้ครบถ้วน

ของอัตรากาลังตามภารกิจ
หลัก รองและสนับสนุน

สรุปข้อมูลอัตรากาลังตามภารกิจ
หลัก รอง และสนับสนุนมีความ
ถูกต้อง

ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูล
องค์ประกอบการจัดทา ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลแผนงาน/
โครงการสาคัญ/ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน มีความต้องการพัฒนา
บุคลากรให้องค์ความรู้และทักษะ
ด้านใด

๑๓

ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
/หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

5. จัดทาร่างแผนการพัฒนา
บุคลากร (HRD Plan)เพื่อ
ขอรับการจัดสรรทุน

6. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างแผนฯ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

1.2. วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังกับ
ภารกิจในอนาคต

ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดก

เชื่อมโยงกับกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตรวจสอบยุทธศาสตร์ต่าง ๆให้ถูกต้องและ
และการเตรียมกาลังคนภาครัฐเพื่อ ครบถ้วน
รองรับการพัฒนาประเทศของ
หน่วยงานในเชิงยุทธศาสตร์ใน
อนาคต

ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลหัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรมภายนอก/
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในงานของกรมชลประทาน
3. มีการทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการใหม่ให้เหมาะสมเป็น
ปัจจุบันทุกปี
ตามแบบฟอร์มที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด

ารความรู้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและ
คุณสมบัติของกรรมการซึ่งต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ใน
งานของกรมชลประทานทุกด้าน
2. ตรวจสอบการจัดทาคาสั่งให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสารบรรณ
3. แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งเดิมให้คระ
กรรมการเป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดใน
แบบฟอร์มให้ถูกต้อง

๑๔

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลหัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรมภายนอกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

7. เสนออธิบดีให้ความ
จัดทาหนังสือเสนอกรมส่งแผน
เห็นชอบร่างแผนฯและส่ง
แผนการพัฒนาบุคลากรให้กับ
สถาบันเกษตราธิการ

วิธีการติดตามประเมินผล
ติดตามเสนอกรมลงนามส่งแผนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

๑๕

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ผู้อานวยการส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
/หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
ภายนอก

ข้อเสนอแนะ

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
8.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 รายละเอียดคาขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.2.รายละเอี ย ดค าขอรั บ การจั ด สรรทุ น รั ฐ บาลเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
สถาบันการศึกษาในประเทศ
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๑๖

ภาคผนวก

๑๗

