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แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
   กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 - 2565 

 

ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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ค าน า 

 
 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีบรหิารจดัการทุนหมุนเวยีนภายใต้พระราชบัญญัติ การบรหิารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558 

มาตรา 31 ก าหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าทุกปี     
และในปีบัญชี พ.ศ. 2564 กรมบัญชีกลางได้ท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี6 ด้าน    
รวม 14 ตัวชีว้ัด โดยในด้านที่ 5 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน ตัวชีว้ัดที่ 5.2 : การบรหิารทรพัยากรบุคคล (ทุนหมุนเวยีน   
ที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบรหิารจดัการ) กองทุนจะต้องด าเนินการจดัให้มีปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental) ในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
และการจดัท า/ทบทวนแผนบรหิารด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการบรหิารทรพัยากรบุคคลประจ าปี
บัญช ี2565 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีโดยผู้บรหิารและบุคลากร ในส่วนกลาง จึงได้รว่มกันทบทวนแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล โดยใช้แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุม พ.ศ. 2563 - 2565         
เป็นข้อมูลในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและศักยภาพภายในองค์กร ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นฐานข้อมูลในการจดัท าแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีบัญช ีเสนอคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบรหิารทรพัยากร
บุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารทรพัยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามวัตถุประสงค์ ต่อไป 

 

ส านักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
สิงหาคม  2564 
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สารบัญ 
       หน้า 

 ส่วนที ่1 กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี            
  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของกองทุน       1 
  โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       2 
  โครงสรา้งการบรหิารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       3 
  กรอบอัตราก าลัง        4 
  ต าแหน่งงาน        5 
  กลไกการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       6 
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 ส่วนที่ 2 แนวคิด หลักการบรหิารทรพัยากรบุคคล             

  การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์      9 
  ปรชัญาการบรหิารทรพัยากรบุคคล             10 
  สมรรถนะท่ีส านักงานคณะกรรมการพลเรอืน (ก.พ.) ก าหนด         11 
 กรอบมาตรฐานความส าเรจ็ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ.       12  
  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล        13 

 ส่วนที่ 3 การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล           
  ขั้นตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล         14 

 ความเชือ่มโยงยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกัีบแผนยุทธศาสตรช์าติในภาพรวม  15  
 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี              16 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12          17 
 แผนพัฒนาสตรใีนชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12       18 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน         19 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี         20 
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  แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล             30 
  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี        31  
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ส่วนที ่1 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

ความเป็นมา 
 รฐับาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้ส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีต่อมาคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรฐัมนตรเีห็นชอบเมื่อวันท่ี 17 ธนัวาคม 2557  
ให้กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการขอจดัต้ังกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรพีรอ้มเสนอขอจดัต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรขีึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 โดยกรมการพัฒนาชุมชน  
ได้รบัจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงนิ 100 ล้านบาท (หน่ึงรอ้ยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรฐัมนตร ีมีมติเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559    
ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเพื่อบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใต้พระราชบัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวยีน  
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีว่าด้วยการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2559 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 1. เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต่า ในการสรา้งโอกาสให้สตรเีข้าถึงแหล่งเงนิทุนส าหรบัการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได้ หรอื
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรแีละองค์การของสตร ี
 2. เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อการส่งเสรมิบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรแีละเครอืข่ายสตร  ีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตร ีการส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชวีติของสตร ีน าไปสู่การสรา้งสวัสดิภาพ หรอืสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองสตรแีละผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ในสังคม 
 3. เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตร ีการสรา้งภาวะผู้น า การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรแีละองค์การของสตร ี
 4. เป็นแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรตีามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
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โครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

 
 

 

 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
การด าเนินงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

อ าเภอ
---------

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ

คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด

---------
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ระดับจงัหวัด

ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

---------
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร

---------
ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร
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โครงสรา้งการบรหิารงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

ส านักงานเลขานุการ
อกส.จ.

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
(ส านักงานเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร)ี

กลุ่ม
อ านวยการ

งานอ านวยการ
และบรหิารทั่วไป

งาน
การเงนิ
และบัญชี

กลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์
แผนงานและ
โครงการ

งาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

กลุ่ม
พัฒนาศักยภาพกองทนุ

งาน
ส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพ

งานเครอืข่าย
สัมพันธ์

กลุ่ม
กฎหมาย

ส านักงานเลขานุการ
อกส.อ.

ส านักงานเลขานุการ
อกส.กทม.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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กรอบอัตราก าลัง 

 
 

คกส.
8 คน

อกส.อ. อกส.จ. 76 จงัหวัด
ข้าราชการ 76 คน
พนักงาน 269 คน

ผู้อ านวยการ สกส.
1 คน

ผอ.กลุ่มอ านวยการ
1 คน

งานอ านวยการ
และบรหิารทั่วไป

(13)

ข้าราชการ 6 คน
พนักงาน 2 คน
ลูกจา้ง 5 คน

งานการเงนิ
และบัญชี

(13)

ข้าราชการ 7 คน
พนักงาน 4 คน
ลูกจา้ง 2 คน

ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
1 คน

งานยุทธศาสตร ์
แผนงานและ
โครงการ

(10)

ข้าราชการ 5 คน
พนักงาน 1 คน
ลูกจา้ง 4 คน

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

(7)

ข้าราชการ 4 คน
พนักงาน 2 คน
ลูกจา้ง 2 คน

ผอ.กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
1 คน

งานส่งเสรมิ
ศักยภาพกองทุน

(6)

ข้าราชการ 3 คน
ลูกจา้ง 3 คน

งานเครอืข่าย
สัมพันธ์

(9)

ข้าราชการ 4 คน
ลูกจา้ง  5 คน

งานส านักงาน
เลขานุการอกส.

กทม.
(6)

ข้าราชการ 1 คน
พนักงาน 5 คน

ผอ.กลุ่มกฎหมาย
1 คน

อกส.กทม.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

(8)

ข้าราชการ 3 คน

พนักงาน 5 คน
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ต าแหน่งงาน 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ส านักงานเลขานุกาคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ

-

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

ระดับจงัหวัด

1. นักวชิาการพัฒนาชุมชน (ข้าราชการ)
2. นักวชิาการเงนิและบัญชี
3. นักจดัการงานทัว่ไป
4. เจา้หน้าทีบั่นทกึข้อมูล
5. นิติกร

ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1. ผู้อ านวยการ
2. ผู้อ านวยการกลุ่ม
3. นักวชิาการเงนิและบัญชี
4. นักจดัการงานทัว่ไป
5. นักวชิาการพัสดุ
6. นักทรพัยากรบุคคล
7. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน
8. นักวชิาการคอมพิวเตอร์
9. นักวชิาการพัฒนาชุมชน
10. นิติกร
11. นักวเิคราะห์งบประมาณ
12. เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี
13 เจา้พนักงานธรุการ
14. เจา้หน้าทีบั่นทกึข้อมูล

ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

กรุงเทพมหานคร

1. นักวชิาการพัฒนาชุมชน (ข้าราชการ)
2. นักจดัการงานทัว่ไป
3. นักวชิาการเงนิและบัญชี
4. เจา้พนักงานธรุการ
5. เจา้หน้าทีบั่นทกึข้อมูล
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กลไกการขับเคลือ่นกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

 
 

 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาบทบาทสตร ี
8 คน

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามการด าเนินงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ

7 - 11 คน
(ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรรีะดับจงัหวัด

10 - 12 คน
(ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

ผู้อ านวยการ
ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

1 คน
(คกส. แต่งต้ัง)

คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

กรุงเทพมหานคร

8 - 12 คน
(ประธาน คกส. แต่งต้ัง)
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กลไกการขับเคล่ือน กองทนุพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
8 คน

คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร
8 - 12 คน (ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีรุงเทพมหานคร
9 - 15 คน (ประธาน อกส.กทม. แต่งต้ัง)

คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีขต
9 - 15 คน (ประธาน อกส.กทม. แต่งต้ัง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
ชุมชนละ 1 คน (ประธาน อกส.กทม. แต่งต้ัง)
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กลไกการขับเคลือ่น กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีส่วนภูมิภาค

 

คณะกรรมการบรหิารกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
8 คน

คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด (อกส.จ.)
10 - 12 คน (ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีะดับจงัหวัด
9 - 12 คน (ประธาน อกส.จ. แต่งต้ัง)

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและติดตามการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอี าเภอ (อกส.อ.)
7 - 11 คน (ประธาน คกส. แต่งต้ัง)

คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตี าบล/เทศบาล
7 - 9 คน (ประธาน อกส.อ.แต่งต้ัง)

อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน

กรณีต าบล/เทศบาล มีหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ถึง 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือกเพ่ิม
เปน็หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 2 - 3 คน (ประธาน อกส.อ. แต่งต้ัง)
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ส่วนที ่2 
แนวคิด หลักการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 
 การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) HRM เป็นกระบวนการเพื่อให้บุคลากร ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล เกิดผลส าเรจ็ในการด าเนินงาน โดยอาศัยทฤษฎีทางการบรหิาร เทคนิควธิีการต่าง  ๆ อันน าไปสู่ผลลัพธ์ และความพึงพอใจ กับผู้เก่ียวข้อง  โดยมี 
วัตถุประสงค์ของการจดัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ดังน้ี 
 1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถเข้ามาท างานในองค์กร 
 2. เพื่อใชบุ้คลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพื่อบ ารุงรกัษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ 
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถ 
 
ความส าคัญของการจดัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
 1. ชว่ยให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กร มขีวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรกัภักดีต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงาน 
 2. ชว่ยพฒันาให้องค์กรเจรญิเติบโต เพราะการจดัการทรพัยากรมนุษย์ เป็นวธิกีารแสวงหาให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร 
 3. ชว่ยเสรมิสรา้งความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ หากการจดัการทรพัยากรมนุษย์ด าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพแลว้ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร และเกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ส่งผลท าให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข  
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ปรชัญาการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

 การบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นกระบวนการท่ีผู้บรหิารใชด้ าเนินงานด้านบุคลากร ต้ังแต่การสรรหา เลือกสรร และบรรจุแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ให้ปฏิบัติงานในองค์กร พรอ้มท้ังการพัฒนา ธ ารงรกัษาให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดีในการท างาน 
และยังรวมไปถึงการแสวงหาวธิกีารท่ีท าให้บุคลากรในองค์กร ท่ีต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรอื เหตุอื่นใดในงาน ให้สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

หลักคุณธรรม
(Merit - Based)  คือ

เสมอภาค หลักความสามารถ 
หลักความเป็นกลาง

หลักสมรรถนะ
(Competency - Based)  คือ

ใชค้นให้ตรงกับความรู ้
ความสามารถ

หลักผลงาน
(Performance - Based)  

คือ
ยึดผลงานเป็นหลัก

หลักการกระจายอ านาจและ
ความรบัผิดชอบ

(HR Decentralization)  คือ
มีส่วนรว่มรบัผิดชอบ/มอบ

อ านาจ

หลักคุณภาพชวีติในการท างาน
(Quality of Work Life) คือ
สมดุลระหว่างงานกับชวีติ
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สมรรถนะท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ก าหนด 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์: ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรอืให้สูงกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่ 
2. บรกิารท่ีดี : ความมุ่งมั่น ความต้ังใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บรกิารต่อประชาชน ข้าราชการ หรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ : ความสนใจใฝ่รู ้ส่ังสมความรูค้วามสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองจนสามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้ชงิวชิาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรม : การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ แห่งวชิาชพี 

และจรรยาข้าราชการเพื่อรกัษาศักด์ิแห่งความเป็นข้าราชการ 
5. การท างานเป็นทีม : ความต้ังใจท่ีจะท างานรว่มกับผู้อื่น เป็นส่วนหน่ึงของทีม หน่วยงาน หรอืส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชกิ ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะ

หัวหน้าทีม รวมท้ังความสามารถในการสรา้งและรกัษาสัมพันธภาพกับสมาชกิในทีม 

 

 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

บรกิารที่ดี

การส่ังสมความ
เชีย่วชาญในงานอาชพี

การยึดม่ันในความ
ถูกต้องชอบธรรม และ

จรยิธรรม

การท างานเปน็ทมี
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กรอบมาตรฐานความส าเรจ็ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. 
 
 มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Alignment) มีแผนงาน มาตรการด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ 
 มิติท่ี 2 ประสิทธภิาพการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Program Efficiency) มกิีจกรรม/กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีถูกต้องทันเวลา  มีระบบ
ฐานข้อมลู HR ถูกต้องทันสมยัน าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม  
 มิติท่ี 3 ประสิทธผิลของการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Program Effectiveness) องค์การรกัษาบุคลากรท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การบุคลากร
พึงพอใจ มีระบบบรหิารท่ีเน้นประสิทธผิล 
 มิติท่ี 4 ความพรอ้มรบัผิดด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล (HR Accountability) บุคลากรพอใจต่อสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธท่ี์ดี มีสวัสดิการ/ส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพิ่มจากท่ีกฎหมายก าหนด 
 มิติท่ี 5 คุณภาพชวีติและความสมดุลระหว่างชวีติกับการท างาน (Quality of Work Life) องค์การมีการตัดสินใจ การด าเนินการทางวนัิย และมีความโปรง่ใส
ในการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 
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ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 

1. ท าให้เกิดการมีส่วนรว่มในการบรหิารทรพัยากรบุคคลของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
2. ท าให้ทราบถึงส่ิงท่ีต้องปรบัปรุง พัฒนา เพื่อน าไปสู่การวางแผนยุทธศาสตรด้์านการบรหิารทรพัยากรบุคคลและจดัท าแผนงาน/โครงการรองรบัในปีถัดไป 
3. ท าให้ผู้บรหิารมีเคร ือ่งมือท่ีจะชว่ยติดตามผลการด าเนินงานด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลได้อย่างชดัเจนและต่อเน่ือง 
4. ท าให้แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลได้รบัการยอมรบัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. ท าให้มีความโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาลในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
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ส่วนที่ 3 
การจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 

 
       การจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยท่ัวไปมีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน ในการด าเนินการ ดังน้ี 

1. เตรยีมการ โดยการแต่งต้ังผู้รบัผิดชอบ จดัการประชุมคณะท างานท าความเข้าใจแนวคิด วธิกีาร จดัท าแผนการปฏิบัติงาน ก่อนเร ิม่กระบวนการ 
2. ด าเนินการจัดท าแผน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรอืเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการจัดท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล พรอ้มท้ังการ
ประเมินสถานภาพด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององค์การ ด าเนินการก าหนดประเด็นการพัฒนา ก าหนดเป้าประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
จดัท ารายละเอียดแผนงาน และจดัท าแผนงาน/โครงการ 
3. น าแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 

 
 
 
 

แต่งต้ังคณะท างาน
และผู้รบัผิดชอบ

ประชุมคณะท างาน
1. ท าความเข้าใจแนวคิดและ

วธิกีารจดัท า/ทบทวน
2. จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงาน

ด าเนินการจดัท า
และทบทวนแผน 
ตามขั้นตอน

น าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

1. ติดตามผลลัพธ์

2. ประเมินผลลัพธ์
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ความเชือ่มโยงแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกัีบแผนยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

 การจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นการก าหนดทิศทางการบรหิารทรพัยากรบุคลากร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานให้
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรใ์นระดับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาสตรใีนช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรก์รมการพัฒนาชุมชน ยุทธศ์าสตรก์องทุนพัฒนาบทบาทสตร ีลงสู่การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เสรมิสรา้งขีดความสามารถองค์กรในการบรหิารกองทุนฯ 

แผนฏบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมการพัฒนาชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เสรมิสรา้งองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แผนพัฒนาสตรใีนชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 เสรมิพลังเพ่ิมบทบาทการมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณดภาพชวีติแก่สตรทุีกกลุ่มและทุกระดับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตร ์1  การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร ์2 การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลา้ในสังคม

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี

ยุทธศาสตร ์2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร ์3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน
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1. ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 : การสรา้งความเปน็ธรรม ลดความเหลื่อมลา้ในสังคม 

เป้าหมายท่ี 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุม่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีแตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แขง็ เพื่อให้
ชุมชนพึง่พาตนเองและได้รบัส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายท่ี 2  คนในสังคมทุกชว่งวัยมีทักษะ ความรู ้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสามารถเรยีนรูด้้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1    
ปรบัเปล่ียนเจตคติของสังคมในประเด็น ความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   
เสรมิพลังเพ่ิมบทบาทการมีส่วนรว่มเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติแก่สตรทีกุกลุ่มและทกุระดับ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
พัฒนาเง ื่อนไขและปัจจยัที่เอ้ือต่อการพัฒนาสตรทีี่มีประสิทธผิลและเสมอภาค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจดัปัจจยัเส่ียงป้องกันคุ้มครอง ชว่ยเหลือและเยียวยา 

ยุทธศาสตรท์ี ่5   
สรา้งความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตร ี
 

3. แผนพัฒนาสตรใีนชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

–  
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เสรมิสรา้งทนุชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 

ส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 

สรา้งสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 

เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในป ี2565 วสัิยทศัน์ 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่1 

4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน 

– 2564) 

 

เสรมิสรา้งองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่2 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่3 

ประเด็นการพัฒนาเร ือ่งที ่4 
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“เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรเีพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น” 

การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งสตร ี
และองค์กรสตร ี

การเสรมิสรา้งอาชพีและรายได้แก่สตร ี การส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี

สตรมีีความมั่นคงด้านรายได้ มคีณุภาพชวีติทีดี่  
มีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน มิติ

ปร
ะสิ
ทธ

ผิล
 

คุณ
ภา
พก

าร
ให้
บร
กิา
ร 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ในการขับเคล่ือนกองทุน 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลย ี

พัฒนาระบบในการบรหิารจดัการ 

5. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

– 2564) 

 

กองทุนฯ มีความม่ันคง บรหิารด้วย 
ความเปน็ธรรม โปรง่ใส มีประสิทธภิาพ 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพ 
กลุ่มอาชพีสตร ี

ส่งเสรมิชอ่งทางการตลาด 

พัฒนาศักยภาพสตรแีละองค์กรสตร ี

พัฒนาศักยภาพเครอืข่าย การส่งเสรมิคุณภาพชวีติสตร ี

การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือ 

มิติ
ปร
ะสิ
ทธ

ภิา
พ 

 

มิติ
กา
รพั

ฒ
นา
อง
ค์ก

ร 
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เป้าประสงค์/เป้าหมายหลัก : สตรมีีความม่ันคงด้านรายได้ มีคุณภาพชวีติท่ีดี มีบทบาทน าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                   
                                   1. จดัท าฐานข้อมูลเครอืข่ายการดูแลชว่ยเหลือและพัฒนาสตร ี                                                                                                                  1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัท าแผนและการน าแผนพัฒนาสตรมีาพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี                      
                                              2. ส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจรว่มกับเครอืข่ายในพื้นท่ีในการป้องกันปัญหา และพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี                                                                                            2.  ส่งเสรมิสตรใีนการน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี                                                                                                       
                                              3. ก าหนดรูปแบบความรว่มมือการขับเคลื่อนและป้องกันปัญหาคุณภาพชวีติสตร ี                                                                                         3. ส่งเสรมิและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสตรใีนการพัฒนาคุณภาพชวีติสตร ี      
                                                                                                                                                                                                                                                     4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรหีรอืพัฒนา
คุณภาพชวีติสตร ี                                                                                                        
 

                                                                       
                                                                                                

                                                                                                
 

แผนงาน : การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอื 

                                                                  
                                                  1. การจัดสรรเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อส่งเสรมิการประกอบอาชพีให้แก่สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาท                                                            1. ส่งเสรมิการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชกิ       
                                                  2. พัฒนาทักษะอาชพีแก่สมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี       5. พัฒนากลุ่มอาชพีสตรสู่ีผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)                                  2. จดัแสดงมหกรรมสินค้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
                                                  3. พัฒนาและส่งเสรมิความรูด้้านผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มสตร ี                                                                                                                   3. ส่งเสรมิการตลาด Online/offline 
                                                  4. พัฒนาความรูด้้านการจดัท าบัญชรีายรบัรายจ่ายของกลุ่มสตร ี                                                                                                        4. เชื่อมโยงและส่งเสรมิความรว่มมือผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)/การท่องเท่ียว 
4 
 
           6. การส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านแก่สมาชิกสตรีในการประกอบอาชพี 
                                                                   

                                 

ประเด็นการพัฒนา 

แผนงาน : การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพกลุ่มอาชพี

แผนงาน : การส่งเสรมิคุณภาพชวีติสตร ี

                                                                           
                                                 1. การจดัสรรเงนิอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรแีละองค์กรสตร ี   2. สรา้งผู้น าสตรรีุน่ใหม่                                               1. พัฒนาองค์ความรูใ้นการบรหิารงานของเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี     
                                                 3. การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งสตร ีและองค์กรสตรใีห้เหมาะสมกับชว่งวัย                                                                                            2. แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารท างานรว่มกันระหว่างเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีประสิทธภิาพ 
                                                 4. ส่งเสรมิสตรแีละองค์กรสตรมีีส่วนรว่มทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองชุมชน                                                                    3. ส่งเสรมิการบรหิารงานเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกระดับให้มีความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                 5. เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการบรหิารจดัการองค์กรสตร ี                                                                                                               4. ส่งเสรมิผู้น าสตรแีละเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนการเชือ่ม ประสานการท างานรว่มกับองค์กรสตรแีละเครอืข่ายอื่นๆ 
                                                                                                                                                                                                                                                5. เสรมิสรา้งความเข้มแข็งเครอืข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทุีกระดับ                                                                                                                                                                                                   
                                                                         
                                                                   

                                                                   
                                                                   
                                                                  4. ส่งเสริมผู้นำสตรีและเครือข่ายฯในการเชื่อม ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรสตรีและเครือข่ายอืนๆ                 
                                                                   
 

แผนงาน : ส่งเสรมิชอ่งทางการตลาด 
 

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเครอืข่าย แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสตรแีละองค์กรสตร ี

                                                                                                   

                                                 1. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการบรหิารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                                   1. สนับสนุนการให้บรกิารข้อมูล ข่าวสารกองทุนฯ                                         1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ การเงนิ การบัญชกีองทุนฯ และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการสอบทานแก่เจา้หน้าที ่
                                                  2. ส่งเสรมิกระบวนการจดัการความรูก้ารท างานในด้านการบรหิารจดัการ                                   ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                    2. สรา้งและพัฒนากลไกการบรหิารจดัการติดตามหนี ้
                                                      กองทุนแก่บุคลากร                                                                                                   2. สรา้งและพัฒนเครอืข่ายการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ              3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารความเสี่ยง  
                                                                                                                                                                                   3. พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้                              4. ปรบัปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานกองทุนฯ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               5. ปรบัปรุงโครงสรา้งอัตราก าลังกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
                                                                                                                                                                                                                                                                                               6. จดัท าคู่มือ สื่อ ส าหรบัการกปฏิบัติงานของกลไกในการขับเคล่ือนในองค์กรและกลไกการขับเคล่ือนกองทุนทุกระดับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               7. การเสรมิสรา้งภาพลักษณ์องค์กร สรา้งแบรนด์ของกองทุนฯ ให้เป็นท่ีรูจ้กั 
                      8. การบรหิารโครงการ บรหิารสัญญา และบรหิารหนี ้
                      9. เพ่ิมประสิทธภิาพ อกส.จ/อกส.อ. คณะท างานขับเคล่ือนกองทุนฯ ทุกระดับ อาสาสมัครฟผู้ประสานงานกองทุนฯ 
                          ชุมชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน/กทม./จงัหวัด ให้สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
                      10. การเชดิชูเกียรติสตร ีกลุ่มอาชพีสตรแีละเครอืข่ายดีเด่น เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาอาชพีและบทบาทสตร ี              
                                                                                                                                                                      กทม./จงัหวัดให้สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
                        

แผนงาน : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคล่ือนกองทุนฯ 

 

แผนงาน : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

2. การเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งสตร ี
และองค์กรสตร ี 

 

1. การเสรมิสรา้ง
อาชพีและรายได้                   
แก่สตร ี

 

แผนงาน : พัฒนาระบบในการบรหิารจดัการ
กองทุนฯ 

3. การส่งเสรมิ
พัฒนาคุณภาพ
ชวีติสตร ี

4. การเสรมิสรา้งขีด
ความสามารถองค์กร
ในการบรหิารกองทุนฯ 

 

แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กองทุนพฒันาบทบาทสตรี   

 
วสัิยทัศน์ : “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรเีพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน” 

1. จดัสรรเงนิทุนให้แก่สตรแีละองค์กรสตรสี าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น              3. บรหิารกองทุนฯ ให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. จดัสรรเงนิทุนในการพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาสตรใีนชุมชน 

พันธกิจ 
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ส่วนที ่4 
แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์ของทบทวนแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 1. เพื่อพัฒนาระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีห้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 2. เพื่อประเมินสถานภาพการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 

 แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 ได้จดัท าขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางการบรหิารทรพัยากรบุคคล ให้สอดคล้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีภายใต้ปฏิบัติราชการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 โดยในห้วงเวลา 3 ปี กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ีได้ก าหนดวสัิยทัศน์ 

“เป็นแหล่งเงนิทุนในการพัฒนาสตรเีพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน” 
 

ภายใต้พันธกิจของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี3 ประการ ดังน้ี 
 1. จดัสรรเงนิทุนให้แก่สตรแีละองค์การสตรสี าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชวีติท่ีดีขึ้น 

 2. จดัสรรเงนิทุนในการพัฒนาบทบาทสตรใีห้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าและมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาสตรใีนชุมชน 

 3. บรหิารกองทุนให้มีความมั่นคง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
 
 

 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 



23 
 

 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) 
การบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 

จุดแข็ง (Strengths) 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการบรหิารงานบุคคล (จุดแข็ง) (S) 
S1 มีกรอบอัตราก าลังครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถขับเคล่ือนงานได้อย่างท่ัวถึง 
S2 มีคณะกรรมการบรหิารงานกองทุนฯ ท าให้มีความคล่องตัวในการออกระเบียบข้อบังคับการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 
S3 บุคลากรเป็นคนรุน่ใหม่ เรยีนรูไ้ว พัฒนาง่าย มีความคิดสรา้งสรรค์ 
S4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรมคีวามรู ้มีทักษะ สามารถพัฒนาและขับเคล่ือนงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
S5 พนักงานกองทุนสามารถโยกย้ายได้ ท าให้มขีวัญและก าลังใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการบรหิารงานบุคคล (จุดอ่อน) (W) 
W1 ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้ง มีการโยกย้าย/ลากออกบ่อย ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
W2 ขาด Career Path ท่ีชดัเจน (ความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นไปตามระบบราชการ, ลูกจา้ง สอบ/คัดเลือก เป็นพนักงาน, จา้งเหมา สอบ  
      เป็นลูกจา้ง/พนักงาน) 
W3 ระบบการประเมินผลของพนักงานและลูกจา้งไม่มชีดัเจน สรา้งระบบการประเมินผลบุคลากร (ตัวชีว้ัด การถ่ายทอดตัวชีว้ัด การท าข้อตกลง การ
ประเมินผล การเลื่อนค่าตอบแทน) 
W4 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
W5 การก าหนดคุณลักษณะการคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานและลูกจา้งบางต าแหน่งก าหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ท าให้ได้บุคลากรไม่ตรงกับความเชีย่วชาญ 
      เฉพาะด้านในบางประเภทงาน 
W6 กองทุนยังไม่มีการส่งเสรมิ Self-Learning เพ่ือเพ่ิมความรู ้ทักษะ สมัยใหมใ่นการท างาน 
W7 ระเบียบการบรหิารทรพัยากรบุคคลยังไม่ครอบคลุม (1) สวัสดิการ (2) การสรรหา 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการบรหิารงานบุคคล (โอกาส) (O) 
O1 ระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร (WebEx, Zoom) ท่ีทันสมัยท าให้การส่ือสารระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคมคีวามรวดเรว็ยิ่งข้ึน 
O2 มีการน า IT มาใชใ้นการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ท าให้การบรกิาร HR มีความรวดเรว็ ทนัสมัย 
O3 จากสถานการณ์ COVID 19 มคีนว่างงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การสรรหาพนักงานกองทุน, ลูกจา้งชัว่คราว มีโอกาสได้บุคลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
O4 รฐัมีนโยบายส่งเสรมิสิทธสิตรเีพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดการจา้งงาน และมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
O5 การบูรณาการท างานของเครอืข่ายภาครฐัและภาคเอกชน ท าให้เกิดการสนับสนุนการท างานในพืน้ที่ให้กับกองทุน 
 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการบรหิารงานบุคคล (อุปสรรค) (T) 
T1 กองทนุหมนุเวยีนไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนราชการบรหิารจดัการตามระเบยีบทางราชการ      
จงึไม่สามารถสนับสนุนสวัสดิการนอกเหนือจากทางราชการก าหนดให้กับบุคลากรได้ เชน่ โบนัสพิเศษ ค่าเชา่บ้าน ฯลฯ เปน็ต้น 
T2 นักการเมืองบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนงานของกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีท าให้เกิดผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
T3 สถานการณ์โรคระบาด ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี
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ก าหนดแผนงาน เพือ่บรรลุเป้าหมายจากผลการประเมินสภาวะแวดล้อม SWOT มาวเิคราะห์ TOWS Matrix 
 

 

                                                        ปัจจยั ภายใน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยั ภายนอก 

จุดแข็ง s 
S1 มีกรอบอัตราก าลังครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
     สามารถขับเคลือ่นงานได้อย่างทัว่ถึง 
S2 มีคณะกรรมการบรหิารงานกองทุนพฒันาบทบาทสตร ีท าให้ม ี
     ความคล่องตัวในการออกระเบยีบข้อบังคับการบรหิารทรพัยากร 
     บุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้ 
S3 บุคลากรเป็นคนรุน่ใหม่ เรยีนรูไ้ว พัฒนาง่าย มีความคิดสรา้งสรรค์ 
S4 มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรมีความรู ้ 
     มีทักษะ สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
S5 พนักงานกองทุนสามารถโยกย้ายได้ ท าให้มขีวัญและก าลังใจ 
     และสามารถปฏิบติังานได้อย่างต่อเนือ่ง 

จุดอ่อน w 
W1 ข้าราชการมีการโยกย้ายสับเปลีย่นบ่อย พนักงานกองทนุ/ 
      ลูกจา้งลาออกบ่อย ท าให้การขับเคลือ่นงานไมต่่อเนื่อง 
W2 ขาด Career Path ที่ชดัเจน (ความก้าวหน้าของบุคลากร 
      เป็นไปตามระบบราชการ, ลูกจา้ง สอบ/คัดเลอืก เป็น 
      พนกังาน, จา้งเหมา สอบ เป็นลกูจา้ง/พนักงาน) 
W3 ระบบการประเมินผลของพนักงานและลูกจา้งไม่มชีดัเจน 
       สรา้งระบบการประเมินผลบุคลากร (ตัวชีว้ัด การถ่ายทอด 
       ตัวชีว้ัด การท าขอ้ตกลง การประเมนิผล การเลื่อน 
       ค่าตอบแทน) 
W4 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
      การปฏบิัติงาน 
W5 การก าหนดคุณลักษณะการคัดเลือกและเลือกสรร 
      พนกังานและลูกจา้งบางต าแหน่งก าหนดไว้ค่อนข้างกว้าง  
      ท าให้ได้บุคลากรไม่ตรงกับความเชีย่วชาญเฉพาะด้านใน 
      บางประเภทงาน 
W6 กองทุนยังไม่มีการส่งเสรมิ Self-Learning เพื่อเพิม่ 
      ความรู ้ทักษะ สมยัใหมใ่นการท างาน 
W7 ระเบียบการบรหิารทรพัยากรบุคคลยังไม่ครอบคลมุ  
      (1) สวัสดิการ  (2) การสรรหา 

โอกาส o 
O1 ระบบเทคโนโลยีการส่ือสาร (WebEx, Zoom) ทีท่ันสมยัท าให้การส่ือสารระหว่าง 
     ส่วนกลางและภูมภิาคมีความรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
O2 มีการน า IT มาใชง้านทัว่ประเทศ ท าให้การบรกิาร HR มีความรวดเรว็ ทันสมยั 
O3 จากสถานการณ์ COVID 19 มีคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ท าให้การสรรหาพนักงาน 
     กองทุน, ลูกจา้งชัว่คราว มีโอกาสได้บคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถเพิ่มมากขึ้น 
O4 รฐัมีนโยบายส่งเสรมิสิทธสิตรเีพิ่มขึน้ ท าให้เกิดการจา้งงาน และมีโอกาสก้าวหน้าใน 
     การท างาน 
O5 การบูรณาการการท างานของเครอืขา่ยภาครฐัและภาคเอกชน ท าให้เกิดการสนับสนุน 
     การท างานในพื้นที่ให้กบักองทุน 

กลยุทธเ์ชงิรุก s + o 
S1 S2 S5 + O1 O2 = การพัฒนาระบบการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
S3 S4 + O1 O2 O5 = การพัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะสอดคล้องตามภารกิจ 
 

กลยุทธเ์ชงิแก้ไข w + o 
W1 W2 W3 W5 W6 W7+ O3 = การ
รกัษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 
 
W6 + O5  = พัฒนาทักษะและความรูด้้าน
การให้บรกิาร 
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S1 S3 S4 + O5 = ส่งเสรมิให้บุคลากรมีส่วน
รว่มในกิจกรรมบรกิารสาธารณะ/บรกิารสังคม 

อุปสรรค t  
T1 กองทุนหมุนเวยีนไม่มสีถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของส่วนราชการ 
     บรหิารจดัการตามระเบียบทางราชการ  จงึไม่สามารถสนับสนุนสวัสดิการนอกเหนือจาก 
     ทางราชการก าหนดให้กับบุคลากรได้ เชน่ โบนัสพิเศษ ค่าเชา่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 
T2 นักการเมืองบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทภาระกิจการขับเคลือ่นงานของกองทุนพัฒนา 
      บทบาทสตร ีท าให้เกิดผลกระทบในการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่กองทุนพัฒนา 
      บทบาทสตร ี
T3 สถานการณ์โรคระบาด ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนักงานกองทุนพฒันา 
     บทบาทสตร ี

กลยุทธเ์ชงิป้องกัน s + t 
S1 S3 S4 S5 + T1 = ส่งเสรมิให้มีการพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

กลยุทธเ์ชงิรบั w + t 
W6 + T3 = พฒันาคุณภาพชวีติบุคลากรใน
การท างาน 
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ปัจจยัความส าเรจ็ 
 

 1. สรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล ต่อผู้บรหิารทุกระดับและบุคลากรทุกคน 
 2. ผู้บรหิารระดับสูง เห็นความส าคัญของการน าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง ให้การสนับสนุนในทุกด้าน ท้ังการออก
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์การบรหิารต่างๆ การบรหิารจัดการกรอบอัตราก าลัง การบรหิารงบประมาณรวมท้ังการท างานของหน่วยงานกลางและหน่วยงานเคร อืข่าย 
ด้านการพัฒนา 
 3. ผู้บรหิารทุกระดับของส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรบุคคลมีบทบาทในการสนับสนุนและ
ผลักดันอย่างจรงิจงั 
 4. ก าหนดเป็นนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ปี 2563 – 2565 
 5. จดัท าเอกสารเผยแพร ่/ ส่ือรูปแบบต่างๆ 
 6. บุคลากรทุกกลุ่มงาน แสวงหาแนวทางและสรา้งความรว่มมือบูรณาการในการท างานรว่มกัน ท้ังด้านวชิาการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อให้มีทรพัยากรใน
การพัฒนาทรพัยากรบุคคลเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 7. การติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคล ต่อผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
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ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรไีด้วเิคราะห์และประเมินสถานภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีและพิจารณาจากบทบาทภารกิจขององค์การ 
ตลอดจนความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตรต่์าง ๆ รวมถึงหลักการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ ก.พ. จงึได้ก าหนดวสัิยทัศน์ พันธกิจ และแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 ดังน้ี 

วสัิยทัศน์   “บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง มีความสุข สามารถบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามหลักธรรมาภิบาล”  
 

เป้าประสงค์   บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีความมั่นคง สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบงานด้านบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 2. เสรมิสรา้งศักยภาพของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานกองทุน 
 3. ส่งเสรมิให้บุคลากรมีจติสาธารณะ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
 1. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 2. เสรมิสรา้งบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 3. พัฒนาคุณภาพชวีติการท างาน 
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แผนที่ของแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง มีความสุขในการท างาน สามารถบรหิารจดัการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตีามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นเลิศในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และปรบัตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

1. การพัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
2. การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

1. พัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใชใ้นการพัฒนาระบบ 
2. เสรมิสรา้งศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ปรบัตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนงานได้บรรลุเปา้หมาย 
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรมีคุณภาพชวีติทีดี่ มีความสุขกับการท างาน และมีจติสาธารณะ 

1. การพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสอดคล้องตามภารกจิ 
2. การพัฒนากลยุทธใ์นการ าทงานภายใต้วกิฤต 
 

1. การส่งเสรมิการพัฒนาระบบงานเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
ชวีติที่ดีของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. การรกัษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

แผนงาน 

1.พัฒนาระบบมาตรฐานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

2. ประชุมเชงิปฏบิัติการทบทวนและขบัเคลื่อนแผนการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล 

3. จดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

4. การพัฒนาระบบติดตามงานด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาชวีติการท างานลดค่า BMI 
2. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีสสะอาด 
3. เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ค่านิยมองค์กร 
   ABCDEF S&P 
4. โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพทางการเงนิของบุคลากร 
5. โครงการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 
6. การจดัสวัสดิการให้กับบุคลากร 
7. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการ 
    เลื่อนเงนิเดือนตามผลการปฏิบัติงานจรงิ 
8. การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
9. การส่งเสรมิกิจกรรมสานสัมพันธใ์นองค์กร และการบรกิารท่ีดี 
10. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มกิจกมบรกิารสาธารณะ กิจกรรมเพื่อ 
     สังคม (CSR) บรกิารสังคม 

1. โครงการประชุมชีแ้จงสรา้งความรูค้วามเข้าใจการด าเนินงาน  

   แกบุ่คลากรใหมข่องกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลือ่น 

    งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะเชีย่วชาญ 
    ตามสายงาน 

4. โครงการส่งเสรมิการจดัการความรูใ้นหน่วยงาน (KM) 

5. การพัฒนาระบบการท างานภายใต้ภาวะวกิฤต 
 

1. การพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

3. พัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีในการท างาน 

แผนท่ีของแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 

2. การเสรมิสรา้งบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

วสัิยทัศน ์

โครงการ 

ประเด็นการพัฒนา 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
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ตารางแสดงความเชือ่มโยงประเด็นการพัฒนา ตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมาย แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 
 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2665 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
การพัฒนาระบบการ
บรหิารงานบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 

แผนงาน 1 การพัฒนา
ระบบการบรหิารทรพัยากร
บุคคล 
 
 

1. การพัฒนาระบบมาตรฐานการสรรหาบุคลากรที่
มีคุณภาพ 
2. การประชุมเชงิปฏบิัติการทบทวนและ
ขับเคลื่อนแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

1. มีการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับ 
ต าแหน่งงาน 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

อ านวยการ 

 แผนงาน 2 การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาระบบติดตามงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

1. มีระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในระบบ
อินเตอรเ์น็ต 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

อ านวยการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
การเสรมิสรา้งบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง 

แผนงาน 1 การพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามภารกิจ  
 

1. โครงการประชุมชีแ้จงสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
การด าเนินงานแก่บุคลากรใหม่ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตร ี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการ
ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ
เชีย่วชาญตามสายงาน 

1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
การขับเคลื่อนงาน 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

อ านวยการ 

 แผนงาน 2 การพัฒนากล
ยุทธใ์นการท างานภายใต้
ภาวะวกิฤต 

4. โครงการส่งเสรมิการจดัการความรูใ้นหน่วยงาน 
(KM) 
5. การพัฒนาระบบการท างานภายใต้ภาวะวกิฤต 

1. มีองค์ความรูใ้นการท างาน
ที่เป็น Best Practice ให้แก่
จงัหวัดอ่ืนๆ 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

อ านวยการ 
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ประเด็นการพัฒนา แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2665 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชวีติที่
ดีในการท างาน 

แผนงาน 1 การส่งเสรมิ
การพัฒนาระบบงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติการท างาน ลดค่า 
BMI 
2. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีสสะอาด 
3. เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ค่านิยมองค์กร  
ABCDEF S&P 
4. โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพทางการเงนิของ
บุคลากร 
5. โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน 

1. บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

ไม่น้อย
กว่า 

รอ้ยละ 
90 

 

อ านวยการ 

 แผนงาน 2 การรกัษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กร
ในระยะยาว 

6. การจดัสวัสดิการให้กับบุคลากร 
7. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
และระบบการเล่ือนเงนิเดือนตามผลการ
ปฏิบัติงานจรงิ 
8. การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี 
9. การส่งเสรมิกิจกรรมสานสัมพันธใ์นองค์กร 
และการบรกิารที่ดี 
10. การส่งเสรมิการมีส่วนรว่มกิจกรรมบรกิาร
สาธารณะ กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 

1. จ านวนบุคลากรลาออกลด
น้อยลง 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

ไม่เกิน 
รอ้ยละ 
5 

อ านวยการ 
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ทีป่รกึษา 
นางทรงลักษณ์         วรภัย ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
นางสาวสาวสุวรรณา  รอดเรอืง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางพัชรนิทร ์          พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
นายวรีะพล             ปักค าไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์  
นายธรีะพล             คู่คิด ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 
 

คณะผู้จดัท า 
นายภัทราวุธ          ปะตังถาโต นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางณัญชยา          ชุม่ชืน่ นักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
นางนิทรา             ชูจติร เจา้พนักงานห้องสมุดช านาญงาน 
นางสาวเกษิณี        ธรรมชยั นักจดัการงานท่ัวไป 
นางลัดดาวัลย์        แสงอรุณ นักจดัการงานท่ัวไป 
นางเยาวนาฎ         ซา้ยเกล้า นักจดัการงานท่ัวไป  
  
ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

ผู้เขียน : กลุ่มอ านวยการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
ชือ่หนังสือ : แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีพ.ศ. 2563 - 2565 
พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2564 
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