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คํานํา 
  

คูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําป กรมชลประทานนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอเนื้อหาและวิธีการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป กรมชลประทาน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรของกรมชลประทานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตรของกรมชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
ของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเขาใจในหลักการของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป เนื้อหาของคูมือฉบับนี้ประกอบดวย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป รายละเอียด ข้ันตอน      
การปฏิบัติงานตาง ๆ ระยะเวลาท่ีใช ในการดําเนินการเพ่ือสามารถทํางานไดตามเปาหมาย บรรลุขอกําหนด       
ท่ีสําคัญของกระบวนการไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. วัตถุประสงค  
       1.1  เพ่ือใหกรมชลประทานมีคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําปท่ีชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป  
 1.2  เพ่ือใหผูจัดทําแผนดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร 

2. ขอบเขต                                               
 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน “การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติ

การพัฒนาบุคลากรประจําป” ใชเปนแนวทางใหกับบุคลากรในสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําปใหเปนตามทิศทางเดียวกัน 

3. คําจํากัดความ                               
3.1 ยุทธศาสตร (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนั้น 

จุดหมายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนดจุดหมายของหนวยงาน 

ใหชัดเจนเพ่ือใหยุทธศาสตร ท่ีไดออกมานั้นตรงตามความตองการและดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง 

3.2 แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 
ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตรท่ีดีนั้น 
จะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกในองคการท่ีได
ทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปนจุดหมายปลายทาง 
ท่ีองคการประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ท่ีเปนรูปธรรม 
และสามารถวัดได  

3.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน หมายถึง ทิศทางหรือแนวทาง 
ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานเพ่ือรองรับภารกิจของ 
กรมชลประทาน และใหหนวยงานในสังกัดกรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

3.4 แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง โครงการ/หลักสูตรท่ีดําเนินการในแตละปงบประมาณ 
ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีรายละเอียด
ประกอบดวย โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.5 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะ ความชํานาญในการทํางาน 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
สามารถทําไดดวยวิธีการฝกอบรม ปฐมนิเทศ สงไปดูงานตางประเทศ รวมสัมมนาท้ังในและนอกสถานท่ี ฯลฯ 
เพ่ือบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี และมุงไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

คูมือการปฏิบัตงิาน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

1 
 



 

3.6 วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง สิ่งท่ีเราตองการใหหนวยงาน “เปน” ภายในกรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจจะกําหนดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

3.7 พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําไดโดยนําภารกิจ (หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ) แตละขอท่ีหนวยงานไดรับมอบหมายตั้งแตแรก
กอตั้งมาเปนแนวทาง ท้ังนี้ ผูจัดทําตองกําหนดใหชัดเจนวาพันธกิจแตละขอมีความหมายครอบคลุมขอบเขต 
แคไหน แตละขอมีความแตกตางกันอยางไร เพ่ือใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรในข้ันตอนตอไปเปนไปอยางสะดวก
ถูกตอง 

3.8 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง ตองพัฒนา
ตองมุงเนน ประเด็นยุทธศาสตรนี้สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้น
หนวยงานตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

3.9 เปาประสงค (Goal) หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็น
ยุทธศาสตรมาพิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอ  
ใครเปนผูไดรับผลประโยชนและไดรับประโยชนอยางไร 

3.10 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งท่ีจะเปนตัวบงชี้วาหนวยงาน
สามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคท่ีวางไวไดหรือไม ตองพิจารณาหาปจจัยท่ีเปนตัวบงชี้ดังกลาว และตองใช
ถอยคําท่ีชัดเจนท้ังในแงของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนําไปเปนหลักในการกําหนด 
คาเปาหมายในลําดับตอไป 

3.11 หลักสูตรมาตรฐาน หมายถึง โครงการท่ีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในแตละสายงาน
ดําเนินการระบุชื่อ และ ระดับของกลุมเปาหมายท่ีมีความจําเปนในการเรียนรู เพ่ือใหสามารถนําความรู ทักษะ 
และประสบการณท่ีไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ         

     4.1 อธิบดี พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
 4.2 รองอธิบดีฝายบริหาร พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 
 4.3 คณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน รับผิดชอบ
ในการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 
 4.4 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป รับผิดชอบในการพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความเหมาะสม และจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของโครงการ/หลักสูตร/
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 4.5 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  กํากับ ควบคุม ติดตาม การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบคุลากร และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
 4.6 ผูอํานวยการสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป และใหขอเสนอแนะเสนอผูอํานวยการสํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 4.7 หัวหนาฝายบริหารการฝกอบรม ใหคําแนะนํา  ตรวจสอบกลั่นกรองรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
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  4.8 ฝายบริหารการฝกอบรม ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร สํารวจความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากร รวบรวมขอมูล จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป  
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สรุปกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้  
 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคคลากร 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
1.2 ทบทวนสถานภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และจัดทํารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาบุคลากร 
1.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
1.4 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
1.5 เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
1.6 เผยแพรแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 2. การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
2.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action plan) ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และศึกษา

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.2 หาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม 
2.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
24 จัดทํารางแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
2.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
2.6 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
2.7 เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
2.8 เผยแพรแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
2.9 ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
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Work flow กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

 
  ลําดับท่ี                                      ผังกระบวนการ                                          เวลา  

 
1.                                                                                         2 วัน 
 
     
2.                                                                                              60 วัน 
 
 
 
 
3.                                                                                               2 วัน 
 
 
 
 
4.      5 วัน 
 
 
 
5. 3 วัน 
 
 
 
 
6. 3 วัน 
 
 

 
 

 รวมเวลาท้ังหมด 75 วัน 

ทบทวนสถานภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
กรมชลประทาน และจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากร 

YES 

No 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร 

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากร 

เผยแพรแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

YES 

เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร No 
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5.  Work  Flow  กระบวนการ  
ช่ือกระบวนการ  :  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 วัน 1.1 ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

1.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
1.2 องคประกอบของคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากรถูกตอง และ
ครอบคลุมทุกสํานัก/กอง 
 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
 
 
 

 

2.  60  วัน 2.1 รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.2 ดําเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา  
เพ่ือทบทวนและกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการ  
2.3 จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทาน 
       

2.1 การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง 
ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน  
2.2 การเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2555 
2.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
กรมชลประทาน 
 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร 

 

ทบทวนสถานภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

กรมชลประทาน และจัดทํา
รางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากร 
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No 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

3.  

 

2 วัน 3.1 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร 
 
 

3.1 แผนยุทธศาสตรผานการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

1. คณะ 
กรรมการ
พิจารณาแผน
ยุทธศาสตรฯ 
 

4.  
 
 
 

5 วัน 4.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนท่ียุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการ  
ในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
 

4.1 องคประกอบของแผนยุทธศาสตร 
มีความครบถวน 
4.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทานมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

1.ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 
  

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร 

Yes 

จัดทําแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากร 
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No 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

5.  
 
 
 
 

3 วัน 

 
5.1 จัดทําบันทึกเสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 

 
 

 
 

5.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
5.2 ขอมูลเอกสารประกอบการขอ
อนุมัติแผนยุทธศาสตรมีความถูกตอง 
 

 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

6.  

 

3 วัน 6.1 แจงเวียนหนวยงานตาง ๆ ภายใน 
กรมชลประทานใหทราบแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากร พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซต
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

6.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
6.2 ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 

 

1. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
2. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

 
 
 
 

เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

Yes 

เผยแพรแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาบุคลากร 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

1. ดําเนินการจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 

1.1 พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารสายงานหลัก ผูอํานวยการสํานัก/กอง ท่ีเก่ียวของ และ
ผูจัดทําแผนดานพัฒนาบุคลากร โดยสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทํา
หนาท่ีเลขานุการ 
1.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
1.3จัดทําบันทึกเสนอกรมลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

1.1 คูมือปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณ
ของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
 
 
 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ครอบคลุมผูเก่ียวของ 

2.1 รวบรวม วิเคราะห
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

2.1 รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
   2.1.1 ขอมูลนโยบายและแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   2.1.2 ขอมูลท่ัวไปของกรมชลประทาน เชน วิสัยทัศน วัฒนธรรม
และคานิยมองคกร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร โครงสราง 
สวนราชการ กรอบอัตรากําลัง 
   2.1.3 ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ซ่ึงประกอบดวย 
อธิบดี รองอธิบดี และผูทรงคุณวุฒิของกรมชลประทาน เพ่ือ
สอบถามแนวคิด วิสัยทัศน มุมมองดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน รวมท้ังแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  
2.2 มาตรการ
บริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ  
2.3 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
 
 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

2.2 ดําเนินการจัด
โครงการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือทบทวนและกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด และ
แผนงานโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดโครงการอบรม/สัมมนา เพ่ือทบทวนและกําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ และแผนงานโครงการ  
   2.2.1 กําหนดกลุมเปาหมาย โดยกําหนดเปนบุคลากรท่ีดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา และผูแทนสํานัก/
กอง ต่ํากวาสํานัก/กอง 1 ระดับ 
   2.2.2 จัดโครงการอบรม/สัมมนา เพ่ือระดมสมองเพ่ือทบทวน
และกําหนดในการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกในการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใชตัวแบบ SWOT Analysis 
   2.2.3 นําขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร โดยใช
ตาราง TOWS MATRIX เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค และตัวชี้วัดในแตละประเด็น 
   2.2.4 กําหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร  

ระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวย
คาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัด
งาน และการ
ประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2555 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

 

2.3 จัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 

2.3 จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร โดยมีเนื้อหา
เก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เปาประสงค 
ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการ 

 1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

3. ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือ
พิจารณา ตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 
 

3.1 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนฯ 
3.2 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ ใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 
3.3 จัดทํารายงานการประชุม 
3.4 แจงเวียนรายงานการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน 

คูมือปฏิบัติงานดาน
งานสารบรรณของ
กรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 

1. คณะ 
กรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรฯ 
 

จัดประชุมภายในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายนของ
ปงบประมาณกอนสิ้นสุดแผน
ยุทธศาสตร 

4. จัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร 
ประกอบดวย วิสัยทัศน 
พันธกิจ แผนท่ียุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด และ
แผนงานโครงการ ในแต
ละประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 แกไขแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร 
4.2. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (ฉบับสมบูรณ) 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ แผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 
เปาประสงค ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติ
การ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

- 1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

5. จัดทําบันทึกเสนอกรม
พิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 
 

5.1 จัดทําบันทึกเสนออธิบดี ผาน รองอธิบดีฝายบริหาร  
เพ่ือขออนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน   

คูมือปฏิบัติงานดาน
งานสารบรรณของ
กรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

 

6. แจงเวียนหนวยงาน
ตาง ๆ ภายใน 
กรมชลประทานใหทราบ
แผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากร  
พรอมท้ังเผยแพรใน
เว็บไซตสวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและ
สํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

6.1 จัดทําบันทึกแจงเวียนสํานัก/กอง เพ่ือทราบแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร 
6.2 นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานใน
รูปแบบไฟล PDF เผยแพรในเว็บไซตสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และเว็บไซตสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

คูมือปฏิบัติงานดาน
งานสารบรรณของ
กรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 

1. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
2. ผูจัดทําแผน 
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7. ระบบติดตามประเมินผล   

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

1.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
1.2 องคประกอบของคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรถูกตอง และครอบคลุมทุกสํานัก/กอง 

1. ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
และคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการฝกอบรม 

 

2. ทบทวนสถานภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 
 

2.1 การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 
และสอดคลองกับนโยบาย และยทุธศาสตร 
กรมชลประทาน  
2.2 การเบิกจายงบประมาณในการดําเนินการ
จัดโครงการอบรม/สมัมนา เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
2.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรมีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

2.1 ตรวจสอบความถูกตอง  
ของขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 
2.2 กํากับ ดูแลการเบิกจายประมาณ
ในการดําเนินการจัดโครงการอบรม/
สัมมนาใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2555 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 

 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

3.1 แผนยุทธศาสตรผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร 

3.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการประชุม 
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให
ถูกตองตามคูมือปฏิบัติงานดานงานสาร
บรรณของกรมชลประทาน ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1. ผูอํานวยการสวน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการฝกอบรม 

 

13 
 



 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

4. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 
 
 

4.1 องคประกอบของแผนยุทธศาสตรมีความ
ครบถวน 
4.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรม
ชลประทานมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กรมชลประทาน 

4.1 ตรวจสอบแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรกรมชลประทานใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 
 

หัวหนาฝายบริหาร
การฝกอบรม 

 

5. เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  

5.1 เปนไปตามตามแนวทางคูมือปฏิบัติงานดาน
งานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
5.2 ขอมูลเอกสารประกอบการขออนุมัติแผน
ยุทธศาสตรมีความถูกตอง 

5.1 ตรวจสอบความถูกตองของบันทึก
ขอความ และเอกสารประกอบการ
นําเสนอแผนยุทธศาสตรใหเปนไป 
ตามแนวทางคูมือปฏิบัติงานดานงาน 
สารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 

 

6. เผยแพรแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 

6.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
6.2 ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 

6.1 ตรวจสอบความถูกตองของบันทึก
แจงเวียนใหเปนไปตามแนวทางคูมือ
ปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของ 
กรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
6.2 ตรวจสอบความถูกตองขอมูล 
ท่ีเผยแพรในเว็บไซตสวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 

 

14 
 



 

Work flow กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
 

 
  ลําดับท่ี                                      ผังกระบวนการ                                          เวลา  

 
1.                                                                                         10 วัน 
 
     
2.                                                                                              30 วัน 
 
3. 1 วัน 
 
 
4.                                                                                                    15 วัน 
 
 
5.       1 วัน 
 
 
6. 5  วัน 
 
 

 
7. 2 วัน 
 
 
 
 

8. 2 วัน 
 
 

 
9. 15 วัน 

 
 
 

 
 
 
 

จัดทํารางแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

รวมเวลาท้ังหมด 81 วัน 

หาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 

YES 

No 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action plan) ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร และศึกษาขอมูลที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ติดตามและรายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

เสนอกรมพิจารณาอนุมัติแผนปฏบัิติการ 

เผยแพรแผนปฏบัิติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

แตงต้ังคณะทํางานพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจาํป 
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5.  Work  Flow  กระบวนการ  
ช่ือกระบวนการ  :  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนการ  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 วัน 
 
 

 

1.1 ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตางๆ 
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป ไดแก  หลักสูตรมาตรฐานของ
ขาราชการกรมชลประทาน  ผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
นโยบายผูบริหารกรมชลประทาน และขอมูล 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง 
ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรม
ชลประทาน  

ฝายบรหิารการ
ฝกอบรม 
 
 
 

 

2.  
 
 

30  วัน 2.1 ดําเนินการหาความจําเปนและความตองการ 
ในการฝกอบรม โดยใหสํานัก/กองเสนอโครงการ 
ท่ีตองการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 

1. สํานัก/กองเสนอโครงการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. โครงการท่ีสํานัก/กองนําเสนอตองมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 

 

1. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 
2. สํานัก/กอง 
 
 

หาความจําเปนและความ
ตองการในการฝกอบรม 

 ทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
และศึกษาขอมลูทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

3.  
 
 
 

1 วัน 
 

3.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาบคุลากรประจําป และเสนอกรม
พิจารณาลงนาม 
 

1. เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
2. องคประกอบของคณะกรรมการ
ครอบคลุมผูมีสวนเก่ียวกับโครงการท่ี
นําเสนอ 
 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

4.  
 
 

15 วัน 4.1 รวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบความถูกตอง
รายละเอียดของโครงการ และจัดทําสรปุผลความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากร  

1. การจําแนกโครงการมีความถูกตอง 
ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร  
2. รายละเอียดสังเขปของโครงการ
ครบถวน 
3. งบประมาณถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2555 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

5.  1 วัน 5.1 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ความเหมาะสม 
และจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวน 
ของโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

1. ขอมูลประกอบการประชุมมีความ
ถูกตอง ครบถวน 

1. คณะกรรมการ
พิจารณา
แผนปฏิบัติการฯ 
2. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

 

จัดทํารางแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

6.  

 

 

 

5 วัน 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
โดยปรับแกไขตามมติท่ีประชุมเห็นชอบและใหอยู
ในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีกองแผนงานสามารถ
จัดสรรงบประมาณใหไดตามท่ีแจงไวในท่ีประชุม 

1. องคประกอบของแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป มีความ
ครบถวน 
2. แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําป มีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
3. เปนไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผน 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

7.  
 
 

2 วัน 
 

7.1 จัดทําบันทึกเสนอกรมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
 
       

 

1. เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
2. ขอมูลเอกสารประกอบการขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการมีความถูกตอง 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

YES 

No 
เสนอกรมพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติการ 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน / คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

8.  
2 วัน 8.1 แจงเวียนแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

ประจําปท่ีกรมอนุมัติใหสํานัก/กองดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซต
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
2. ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 
 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 

9.  15 วัน 9.1 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานจาก 
ทุกสํานัก/กองท่ีดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/
สัมมนาตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  

1. เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
2. ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 

 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหาร
การฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 

เผยแพรแผนปฏบัิติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 

 

 ติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรประจาํป 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

1. ดําเนินการทบทวน
แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และศึกษา 
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตางๆ เพ่ือเปน
ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การพัฒนาบุคลากรประจําป 
ไดแก  หลักสูตรมาตรฐานของ
ขาราชการกรมชลประทาน   
ผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบคุลากรประจําป 
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  นโยบาย
ผูบริหารกรมชลประทาน และ
ขอมูลผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

 
 

1.1 ทบทวนแผนปฏิบัตกิาร (Action plan)  
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
กรมชลประทาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป 
1.2 ศึกษารายละเอียดจากหลักสูตรมาตรฐาน
ของขาราชการกรมชลประทาน 
1.3 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป ไดแก ขอมูลจากรายงานการประเมินผล
โครงการ การติดตามผลโครงการฝกอบรม 
1.4 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เชน ขอมูลอัตรากําลัง ขอมูลงบประมาณ 
1.5 นโยบายผูบริหารกรมชลประทาน 
1.6. จัดทําบันทึกถึงสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนเพ่ือขอขอมูลผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ และขอมูล 
ผลการวิเคราะหระบบการจัดการขอรองเรียน 
ของกรม เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ
เฉพาะเรื่องท่ีตรงประเด็นปญหา 
 

1. หลักสูตรมาตรฐาน
ของขาราชการ 
กรมชลประทาน 
2. ตัวอยางบันทึก 
ขอขอมูลผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ภาคผนวก 
หนา 32) 

ฝายบริหาร 
การฝกอบรม 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

2. ดําเนินการหาความจําเปน
และความตองการในการ
ฝกอบรม โดยใหสํานัก/กอง
เสนอโครงการท่ีตองการพัฒนา
บุคลากร 

 

2.1 ออกแบบสํารวจความจําเปนและความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรของสํานัก/กอง 
ประกอบดวย รายละเอียดสังเขปโครงการท่ี
นําเสนอ และรายเอียดคาใชจายในการดําเนินการ  
2.2 จัดทําบันทึกขอความแจงสํานัก/กอง  
ใหพิจารณานําเสนอโครงการฝกอบรม/สัมมนา 
ในการการพัฒนาบุคลากร ประจําป โดยใหจัดสง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

แบบสํารวจ 
ความจําเปนและ 
ความตองการ 
ในการฝกอบรม 
(ภาคผนวก หนา  
33-34) 
 

1. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
2. สํานัก/กอง 
 

สํานัก/กองควรใหขอมูลครบตามแบบ
สํารวจความจําเปนและความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากร 

3. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาบคุลากรประจําป 
และเสนอกรมพิจารณาลงนาม 
 

3.1 พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรเพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาํป ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารสายงานหลัก ผูอํานวยการสํานัก/กอง  
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการท่ีนําเสนอ และ
ผูปฏิบัติงานดานพัฒนาบุคลากร โดยสวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ีเลขานุการ 
3.2 กําหนดอํานาจหนาท่ีของคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 
กรมชลประทาน ประจําป  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
     3.2.1 พิจารณากําหนดโครงการ/หลักสูตร/
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจําป ท่ีสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

คูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ฝายบรหิารการ
ฝกอบรม 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการครอบคลุม

ผูเก่ียวของ 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

กรมชลประทาน และความตองการและ 
ความจําเปนในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานของ 
กรมชลประทาน 
     3.2.2 พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง  
ความเหมาะสมของโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร และรูปแบบอ่ืนๆ 
     3.2.3 จดัลําดับความสาํคัญและความเรงดวน
ของโครงการ/หลกัสูตร/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
กรมชลประทาน ประจําป เพ่ือเสนอกรมพิจารณา
อนุมัติ 
3.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาบคุลากรประจําป 
3.4 จัดทําบันทึกเสนอกรมลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

4. รวบรวม วิเคราะห 
ตรวจสอบความถูกตอง
รายละเอียดของโครงการ และ
จัดทําสรุปผลความตองการใน
การพัฒนาบุคลากร 
 

4.1 รวบรวมและวิเคราะห จําแนกหลักสูตร/
โครงการโดยพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง
หลักสูตร/โครงการ ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 
จัดลําดับความสําคัญ และความจําเปนเรงดวน
ของหลักสูตร/โครงการ     
4.2 ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร/
โครงการและคาใชจายในแตละหลักสูตร 
ใหครบถวนและถูกตอง 
4.3 สรุปผลความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
ลงในแบบแบบฟอรมท่ีกําหนด  
4.4 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รายละเอียดหลักสูตร/โครงการตางๆ ใน
แบบฟอรม 

1. แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทาน 
2. แบบฟอรมสรุปผล
ความตองการในการ
พัฒนาบุคลากร 
(ภาคผนวก หนา 35) 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

1. หลักสูตร/โครงการจะตอง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคคล และสอดคลองกับความ
ตองการและความจําเปนในการ
ฝกอบรมของกรม และของบุคลากร 
2. มีการพิจารณาตรวจสอบและ
กลั่นกรองความเหมาะสมของ
หลักสูตร/โครงการตามสายบังคับ
บัญชากอนนําสงโดยผูอํานวยการ
สํานัก/กองตองเปนผูพิจารณาลงนาม 

5. ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง  
ความเหมาะสม และจัดลําดับ
ความสําคัญและความเรงดวน
ของโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร 
 

5.1 จัดทําบันทึกหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป  
5.3 จัดทํารายงานการประชุม 
5.4 แจงเวียนรายงานการประชุมให
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 

1. คูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1. คณะกรรมการ
พิจารณา
แผนปฏิบัติการฯ 
2. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

หลักในการพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการ 
1. เปนหลักสูตรมาตรฐาน 
2. วัตถุประสงคของโครงการ/
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ และ
ความสามารถท่ีจะชวยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีใหดีข้ึน 
3. พัฒนาบุคลากรของกรม
ชลประทาน  
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

6. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป โดยปรับแกไข
ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบและให
อยูในกรอบวงเงินงบประมาณท่ี
กองแผนงานสามารถจัดสรร
งบประมาณใหไดตามท่ีแจงไวใน
ท่ีประชุม 
 

6.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
ประจาํป มีข้ันตอนดังนี้ 
6.1 รวบรวมขอแกไขตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป  
6.2 แกไขขอมูลตามมติท่ีประชุมเห็นชอบ และให
อยูในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีกองแผนงาน
สามารถจัดสรรงบประมาณใหไดตามท่ีแจงไวในท่ี
ประชุมในแบบฟอรมท่ีกําหนด 
6.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 

6.1 แบบฟอรม
แผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
(ภาคผนวก หนา 36) 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
4. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

งบประมาณรวมตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป ตองอยูใน
กรอบวงเงินงบประมาณท่ีกองแผนงาน
สามารถจัดสรรได 

7. จัดทําบันทึกเสนอกรม
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป 
 

 

 

7.จัดทําบันทึกเสนออธิบดี ผาน ผูอํานวยการกอง
แผนงาน และรองอธิบดีฝายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ
แผนพัฒนาบคุลากรกรมชลประทานประจําป  
พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้ 

7.1 สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทานประจําป  

7.2 แผนพัฒนาบคุลากรกรมชลประทาน
ประจําป 

7.3  รายงานการประชุม 
7.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

แผนพัฒนาบคุลากรกรมชลประทานประจําป 

7.1 คูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
7.2 แบบฟอรมสรุป
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทาน
ประจําป (ภาคผนวก 
หนา 37) 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

การจัดทําสรุปงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาํปควรสรปุเปนรายไตรมาส  
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

8. แจงเวียนแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําปท่ีกรม
อนุมัติใหสํานัก/กองดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง
เผยแพรในเว็บไซตสวนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลและสํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

8.1 แจงกองแผนงานเพ่ือดําเนินการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาํป ท่ีกรมอนุมัติ ใหกับสํานัก/กองท่ี
รับผิดชอบดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา 
8.2 แจงเวียนแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําป ท่ีกรมอนุมัติ ใหสํานัก/กองท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา และผูท่ีเก่ียวของ
ทราบ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการฝกอบรม
เปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการ
ฝกอบรม 
8.3 นําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําปใน
รูปแบบไฟล PDF เผยแพรในเว็บไซตสวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และสํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  

8.1 คูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 

- 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร 
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ เง่ือนไข 

9. ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานจากทุกสํานัก/กองท่ี
ดําเนินการจัดโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนาตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

9.1 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรประจําป โดยใหทุกสํานัก/กองท่ี
ดําเนินการจัดโครงการ/สัมมนา แจงผลการ
ดําเนินงานใหสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
     1) รายงานผลการดํ า เนินงานหลั งจาก
ดําเนินการจัดโครงการแลวเสร็จ  
     2) รายงานการประเมินผลโครงการ ภายใน 
60 วัน หลังจากดําเนินการจัดโครงการแลวเสร็จ  
     3) รายงานการติดตามผลโครงการ ภายใน 
3-6 เดือน หลังจากดําเนินการจัดโครงการแลว
เสร็จ 
9.2 จัด ทํ ารายงานผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจําป  
โดยการรวบรวมจากการติดตามผลการดําเนินงาน 
และนํามาสรุปตามประเด็นยุทธศาสตรแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร   

แบบฟอรมรายงานผล
การดําเนินงาน 
(ภาคผนวก หนา 38) 

1. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. หัวหนาฝาย
บริหารการ
ฝกอบรม 
3. ฝายบริหารการ
ฝกอบรม 
 

การรายงานผลการดําเนินงานครบถวน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
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7. ระบบติดตามประเมินผล   

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1.1 การวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 
และสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตร 
การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน  
 

1.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผูอํานวยการ 
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

2. หาความจําเปนและความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากร  

 

2.1 สํานัก/กองเสนอโครงการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
2.2 โครงการท่ีสํานัก/กองนําเสนอตองมี 
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 

2.1 ควบคุมการสงขอมูลใหไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรกรมชลประทาน 

ผูอํานวยการ 
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนพัฒนาบคุลากรประจําป 
 

3.1 เปนไปตามแนวทางคูมือปฏิบัติงาน 
ดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
3.2 องคประกอบของคณะกรรมการครบทุก
หนวยงานตามความตองการในการฝกอบรม 

3.1 ตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
และคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
 

ผูอํานวยการสวน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

4. จัดทํารางแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
 
 

4.1 การจําแนกโครงการมีความถูกตอง ตรงตาม
ประเด็นยุทธศาสตร  
4.2 รายละเอียดสังเขปของโครงการครบถวน 
4.3 งบประมาณถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 

4.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
โครงการ 

ผูอํานวยการสวน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจาํป  
 

5.1 ขอมูลประกอบการประชุมมีความถูกตอง 
ครบถวน 
5.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําปเปนไปตามมติท่ีประชุม 

5.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการประชุม 
5.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให
ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

ผูอํานวยการสวน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 

6. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
 

6.1 องคประกอบของแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป มีความครบถวน 
6.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป  
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร 
6.3 เปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผน 

6.1 ตรวจสอบแผนปฏบิ ัติการพัฒนา
บุคลากรประจําใหมีความถูกตอง ครบถวน 
และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน 
 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

7. เสนอกรมพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการ 

 

 

7.1 เปนไปตามแนวทางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
7.2 ขอมูลเอกสารประกอบการขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการมีความถูกตอง 

7.1 ตรวจสอบความถูกตองของบันทึก
ขอความ และเอกสารประกอบการนําเสนอกรม 
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

1. ผูอํานวยการ
สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ผูอํานวยการ
สวนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

8. เผยแพรแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
 

8.1 เปนไปตามแนวทางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
8.2 ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 

8.1 ตรวจสอบความถูกตองของบันทึก 
แจงเวียนใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 

ผูอํานวยการสวน
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผูติดตาม/ 
ประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 

 8.2 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลท่ี
เผยแพรในเว็บไซตสวนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และสํานักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

9. ติดตามและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรประจําป 
 

9.1 เปนไปตามแนวทางระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
9.2 ขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจน 
 

9.1 ตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
9.2 ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหถูกตอง ชัดเจน 

หัวหนาฝายบริหาร
การฝกอบรม 
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8.  เอกสารอางอิง 

8.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
8.2 มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 2557 - 2561 
8.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 -2564 
8.4 คูมือปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
8.5 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
8.6 หลักสูตรมาตรฐานของขาราชการกรมชลประทาน 
8.7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 

 

9.  แบบฟอรมที่ใช   
9.1 ตัวอยางบันทึกขอขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ภาคผนวก หนา 32) 
9.2 แบบสํารวจความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม (ภาคผนวก หนา 33-34) 
9.3 แบบฟอรมสรุปผลความตองการในการพัฒนาบุคลากร (ภาคผนวก หนา 35) 
9.4 แบบฟอรมแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป (ภาคผนวก หนา 36) 
9.5 แบบฟอรมสรปุงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจําป (ภาคผนวก 

หนา 37) 
9.6 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงาน (ภาคผนวก หนา 38) 

 

        รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ   
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ภาคผนวก 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล   โทร. 0 2583 4193 - 4 

ท่ี   สบค 06                                     วันท่ี           มิถุนายน  2561   

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย 

เรียน   ผอ.สช.   

 ดวยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีความประสงคขอขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และ
ขอมูลผลการวิเคราะหระบบการจัดการขอรองเรียนของกรม ดังน้ี 

1. ความตองการและความคาดหวังในเรื่องท่ีผูรับบริการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด เรียงลําดับตามความสําคัญ 

2. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมมีขอรองเรียนในดานการบริการเรื่องใดมากท่ีสุด เรียงลําดับตาม
ความสําคัญ 

ท้ังน้ี จะนําขอมูลดังกลาวไปพิจารณาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีมุงเนนการพัฒนาการใหบริการเฉพาะเรื่องท่ี
ตรงประเด็นปญหา และมุงสูผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการท่ีดีตอไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหขอมูลจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผลการ
วิเคราะหขอมูลจากระบบการจัดการขอรองเรียนดังกลาวดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 

  
 (.......................................................) 
 ผส.บค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางบันทึกขอขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

(สํานัก/กอง ดําเนินการจดัโครงการเอง) 

สํานัก/กอง................................................................. 

ช่ือผูรับผิดชอบ............................................................ตําแหนง.............................................โทร................................ 
ช่ือผูใหขอมูลเพ่ิมเติม......................................................ตําแหนง.........................................โทร................................ 
ช่ือโครงการ : 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลความจําเปน (ระบุปญหา อุปสรรค หรือการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองพัฒนาบุคลากร) : 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค : 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
หัวขอวิชา :  

หัวขอวิชา ชั่วโมง 

คาสมนาคุณ 
วิทยากรภายใน 
(คาสมนาคุณ 600 

บาท/ช.ม.) 

วิทยากรภายนอก
(คาสมนาคุณ 

1,200 บาท/ช.ม.) 

วิทยากรภายนอก 
(กรณีคาสมนาคุณเกิน 

1,200 บาท/ช.ม.) * 
     

     

* (เนื่องจากวิทยากรเปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเฉพาะตัวเปนพิเศษ  โปรดระบุชือ่วิทยากรและคาสมนาคุณ) 

กลุมเปาหมาย : คุณสมบัติผูเขาอบรม 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 :  จํานวนผูเขาอบรม ...................... คน/รุน   จํานวน .................... รุน 

จํานวนวันท่ีจัดโครงการ : .................................วัน  (รวม.......................ชัว่โมง) เพ่ือใชในการคํานวณคาใชจาย 
ระบุชวงเวลาดําเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 

         

สถานท่ี  สถานท่ีราชการ  

  สถานท่ีเอกชน (โปรดระบุเหตุผลความเปน).......................................................................... 
................................................................................................................................................ 

งบประมาณ....................................บาท 

(โปรดระบุชื่อท่ีชัดเจน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเม่ือขออนุมัติแลว) 
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รายละเอียดคาใชจาย 

 
- คาสมนาคุณวิทยากร  (......คน x ……บาท x ……..ชั่วโมง) ............. บาท 
- คาท่ีพัก (หองละ 2 คน)  (......หอง x ……วัน x ……..บาท) ............. บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ............. บาท 

- ผูเขาอบรม  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 
- เจาหนาท่ี/วิทยากร  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 

- คาอาหารกลางวัน ............. บาท 
- ผูเขาอบรม  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 
- เจาหนาท่ี/วิทยากร  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 

- คาอาหารเย็น ............. บาท 
- ผูเขาอบรม  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 
- เจาหนาท่ี/วิทยากร  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 

- คาใชจายอ่ืนๆ ............. บาท 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 
  (......ชุด x ……..บาท) ............. บาท 
- คาวัสดุ อุปกรณ หรือคาใชจายอ่ืน โปรดระบุ 
  (......คน x ……ม้ือ x ……..บาท) ............. บาท 

                                           รวม ............. บาท
   

 
 

หมายเหตุ  :  ดูรายละเอียดการเบิกจายเพ่ิมเติมท่ี 
- บันทึกกองการเงินและบัญชี ท่ี กงบ.614/2556 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 เรื่อง มาตรการใน

การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมราชการ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0406.4/ว 413 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวง 
การคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 
  
 
***  โปรดสงใหสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี                           หมายเลขโทรสาร 0 2584 5437,  

       0 2583 6122  E-mail : hrd.rid@gmail.com 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม :  นางตวงพร  กาบแกว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ โทรศัพทมือถือ 09 3145 
5429  นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   โทรศัพทมือถือ  
08 5414 9653 และนางสาวธมนตวรรณ  เฉลิมสัตย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ 08 5149 5649  หมายเลขโทรศัพท 0 2583 4193   
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เวลา สถานที่ ดาน

คุณสมบัติ จํานวน วัน ชั่วโมง ดําเนินการ

สรุปผลการสํารวจความตองการโครงการฝกอบรม/สัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลําดับ สํานัก ผูรับผิดชอบ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค หัวขอวิชา รุน
กลุมเปาหมาย จํานวน

งบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมสรุปผลความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
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วัน ชั่วโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสที่ 4
สถานที่ งบประมาณ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......

ลําดับ ชื่อโครงการ
รุน จํานวน จํานวน

(คน)
กําหนดการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

 

 

 
 

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจําป 
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โครงการ รุน จํานวนเงิน % โครงการ รุน จํานวนเงิน % โครงการ รุน จํานวนเงิน % โครงการ รุน จํานวนเงิน %

รวม

ภายนอก

รวมทั้งสิ้น

สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …..

สํานัก โครงการ รุน งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 
 
 
 

แบบฟอรมสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานประจําป 
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กลุม
เปาหมาย

เขาอบรมจริง งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ
ที่ใชจริง

คงเหลือ

หลักสูตร........................................ ตัวอยาง วิทยากรภายใน ตัวอยาง

14-15 ก.พ.62 ชาย = ……….. 2 วัน (12 ช.ม.) ชาย = ………..

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ หญิง = ………. หญิง = ……….

กทม. รวม = ………. รวม = ……….

วิทยากรภายนอก

ชาย = ……….. ขาราชการ = ………………

หญิง = ………. พนักงานราชการ = …………….

รวม = ………. ลูกจางประจํา =...................

หมายเหต ุ  โปรดสงสําเนาเอกสาร  ดังนี้

1.  สําเนาหนังสืออนุมัติโครงการ และรายละเอียดโครงการ  จํานวน 1 ชุด

2.  สําเนารายชื่อผูเขารับการอบรม  จํานวน 1 ชุด

สรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรม / สัมมนา สํานัก...............................................โครงการ / กลุมงาน / ฝาย.............................................................

ลําดับ หลักสูตร
ระยะเวลาและสถานที่การ

ฝกอบรม
จํานวนวิทยากร

จํานวน

ชั่วโมง

จํานวนคน จํานวนเงิน

 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงาน 
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