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คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา



คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2565 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะเพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 มีความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือเป็นแรงจูงใจ                     
ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือสร้างความผาสุกและความผูกพัน                   
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง             
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการเช่ือมโยง                 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยากับแผนยุทธศาสาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)                   
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2561 – 2580) และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ตลอดจนกรอบการประเมินสถานะ                     
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยผ่าน                
การวิเคราะห์ ทบทวนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จากคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์              
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา กําหนดเป็นประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงาน 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา                  
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี จะเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยความร่วมมือ
ของบุคลากรและทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้สัมฤทธ์ิผลต่อไป  
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ส่วนที ่1  
บทนํา 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจในการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และยังส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เอกชน                     
และหน่วยงานของรัฐ การดําเนินภารกิจดังกล่าวจึงต้องอาศัยบุคลากรซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน                
และผลักดันแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร                    
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นกระบวนการสําคัญที่ใช้ในการดําเนินงานด้านบุคลากร ต้ังแต่การสรรหา              
คนดี คนเก่งเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งย่ิงขึ้น การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ                
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ              
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                  
พ.ศ. 2551 ได้มุ่งเน้นให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และคํานึงถึงระบบคุณธรรม โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ                     
อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามมาตรฐานการบริหาร                
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ที่ได้กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ไว้ 5 มิติ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร  

ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้อง                    
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ                    
การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง                     
ในการดําเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมกับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการให้รองรับระบบราชการ 4.0 รวมท้ังการเสริมสร้างแรงจูงใจ             
ในการปฏิบัติงาน ควบคู่การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี                  
ให้แก่บุคลากร 
 
2. วัถตุประสงค ์

1. เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยามีกรอบแนวทางในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. 2563 - 2565  

2. เพ่ือให้การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างชีวิต                 
และการทํางาน 

3. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล             
ขององค์กร เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
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3. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 กรมอุตุนิยมวิทยา มีแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ตามแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์              
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
4. กระบวนการดําเนินการจัดทําแผน 
 1. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ตามคําสั่ง              
กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 4/2564  สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีที่ปรึกษาจากภายนอกหน่วยงาน 
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย์ หรือผู้แทน              
จากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการ และผู้ อํานวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ                    
ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เพ่ือพิจารณาทบทวนผล                     
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. เวียนแจ้งร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจําปี ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันพิจารณาเสนอความคิดเห็น 
ก่อนคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  
 3. เสนออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. เวียนแจ้งแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                     
ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาดําเนินการตามแผนต่อไป 
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ส่วนที ่2 
กรอบแนวคดิในการจดัทาํแผน 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ              

พ.ศ. 2565 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565 ได้อาศัย
กรอบแนวคิดจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
“ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม                

ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” คือเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                  
ซึ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต        
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวทาง มีดังน้ี  

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ            
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ        
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย              
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางาน               
ให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของโลกอยู่ตลอดเวลา มีระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า มีลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

2. ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579)                   

ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง            
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ สํานักงาน ก.พ. ขึ้น ดังน้ี “สนับสนุนวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ มีคุณธรรมปลอดทุจริต                  
เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ                     
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ของประชาชนและเป็นที่เช่ือถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดี คนเก่ง                 
ที่มีจิตสาธารณะอย่างเหมาะสม”  

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดให้มีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล              
ภาคราชการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพ่ือให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรก                
ของคนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยดําเนินการในเร่ืองที่สําคัญ ได้แก่ ระบบการสรรหา                    
ที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่ง ที่เหมาะสมกับส่วนราชการ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการสรรหาและการเลือกสรรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. กลยุทธ์การกระจายอํานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล              
ของส่วนราชการ (Department focused HR Platform) โดยดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ได้แก่ ระบบจําแนก
ตําแหน่งที่รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ ระบบค่าตอบแทนที่เพ่ิมความสามารถของส่วนราชการในการดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ   
ระบบการแต่งต้ัง ย้าย โอน เลื่อน ที่คล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม 

3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & 
Passion) โดยดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ได้แก่ ระบบทุนรัฐบาลที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดี สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความเป็นบูรณาการระหว่างแหล่งทุนต่าง ๆ ระบบการพัฒนาข้าราชการ          
ที่ส่งเสริมการเตรียมกําลังคนและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ                     
อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการ ระบบ
มาตรฐานวินัยที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์และเป็นธรรม 

4. กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR 
Policy) โดยดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน         
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบการพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล               
ของราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ            
ในเวทีโลก 

3. ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะพัฒนา                  

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2580 โดยมียุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังน้ี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร 
(Organization Basis Development Strategy) ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization Strategy) ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นยํา (Accurate Forecast Strategy) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Protection of Life and 
Property and Social benefit Strategy) และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น 
(Social satisfaction and Confidence Strategy) โดยยุทธศาสตร์ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวทาง มีดังน้ี 
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3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร 
โดยการพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน การสร้างบุคลากรทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้กับประเทศไทย การปรับโครงสร้างบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร ประเด็นที่ 4 ด้านการสร้างและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ                   
การปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้เหมาะสมเพียงพอ เช่น อาคารสถานที่ บ้านพัก อุปกรณ์สํานักงาน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านองค์กรสมรรถนะสูง ประเด็นที่ 1 ด้านการปรับโครงสร้างองค์กร              
โดยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้การบริหารกําลังคนมีความคล่องตัว เพ่ิมความยืดหยุ่นในการ      
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบ
คุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก               
การแต่งต้ัง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรองรับภารกิจใหม่ ๆ                   
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเด็นที่ 4 ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยา 

4. กรอบมาตรฐานความสาํเร็จด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้

ในการประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ที่สํานักงาน ก.พ. นํามาใช้เพ่ือ
ติดตามพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย 5 มิติ ดังน้ี 

มิตทิี่ 1 มาตรฐานด้านความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์  
 ปัจจัยที่ 1 นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดคล้องกับเป้าหมาย และสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 ปัจจัยที่ 2  
 

มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (workforce 
analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านกําลังคน และมีแผนเพ่ือลด
ช่องว่างดังกล่าว 

 ปัจจัยที่ 3 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มาพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent Management) 

 ปัจจัยที่ 4 มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผน
สร้างความ ต่อเน่ืองในการบริหารราชการ 

มิติที่ 2 มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ปัจจัยที่ 5 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 

และทันเวลา 
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 ปัจจัยที่ 6 มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง  ทันสมัย  และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและ  
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 

 ปัจจัยที่ 7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money) 

 ปัจจัยที่ 8 มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม  
และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
และการบริการ 

มิติที่ 3 มาตรฐานด้านประสิทธิผลผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ปัจจัยที่ 9 การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต่อการบรรลุ

เป้าหมาย และพันธกิจของส่วนราชการ 
 ปัจจัยที่ 10 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย และมาตรการด้าน  

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ปัจจัยที่ 11 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง

ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
(Development and Knowledge Management)  

 ปัจจัยที่ 12 การมีระบบบริหารผลงาน ที่ เ น้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ที่สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ปัจจัยที่ 13 การ รับผิ ดชอบต่อการ ตัดสิน ใจ  และผลของการตัดสิน ใจ  

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนการดําเนินการด้านวินัย  
โดยคํานึงถึ งหลักความสามารถและผลงาน  หลักคุณธรรม  
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

 ปัจจัยที่ 14 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
และความพร้อมให้มีการตรวจสอบ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 ปัจจัยที่ 15 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  

ในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศในการทํางาน 
 ปัจจัยที่ 16 มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม ที่ไม่ใช่

สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน 

 ปัจจัยที่ 17 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติงาน  
และในระหว่างข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
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5. กรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
การประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้

ประเมินเพ่ือตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วนราชการ และการเช่ือมโยงสู่ ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์                     
ด้านการพัฒนาของประเทศ โดยหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบาย               
และระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ                     
มีความคล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ มีการสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่นําไปสู่
นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งออกเป็น 
4 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

ประเด็นหลักที่ 1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ  
มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องยุทธศาสตร์               

พันธกิจ และความต้องการของหน่วยงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความคล่องตัว การทํางานเป็นทีม 

และการทํางานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
ประเด็นหลักที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพัน

และความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร  
มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้น

การทํางานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานและส่วนรวม และมีการนําปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นหลักที่ 4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย มีแผนพัฒนา

บุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และสมรรถนะหลักขององค์การ วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ และเปิดโอกาสให้บุคลากรวางแผนพัฒนาความสามารถของตน 

6. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
 คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามคําสั่ง                    
กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 494/2562 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา             
ฝ่ายบริหาร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน มีผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นคณะทํางาน ผู้อํานวยการกลุ่ม
การเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยการประเมิน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธี SWOT Analysis ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัย 
4 ประการ ได้แก่ Strength (จุดแข็ง ) , Weakness (จุดอ่อน ) , Opportunities (โอกาส ) และ Threats               
(ความเสี่ยง) กําหนดเป็นประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 ประเด็น และกําหนดเป้าประสงค์              
ไว้ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อให้ปฏิบัติงาน          
ได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ รองรับระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและทั่วถึง 
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เป้าประสงค์ 
1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 
1.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 
1.3 ผู้บริหารทุกระดับก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวตามแนวทางนโยบาย                

การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่อย่างมีธรรมาภิบาล 
1.4 บุคลากรมีสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาขีดความรู้ความสามารถได้ด้วย

ตนเอง 
ประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็น

แรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์  
กรมฯ มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน 

ประเด็นที่ 3 วิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
เป้าประสงค์ 
3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลสอดคล้องเหมาะสมกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และบูรณาการระบบสารสนเทศ            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งผลักดันให้นําไปใช้ประโยชน์                    
ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  
มีแผนบริหารอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจของกลุ่มงานในองค์กรภายใต้กรอบระยะเวลา 

3 ปี 
ประเด็นที่ 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 
5.1 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 

ประเด็นที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบคุลากรใหมี้ความสมดุลระหว่างชวิีต
กับการทํางานมีความผาสุกและผูกพันองค์กร 

เป้าประสงค์ 
6.1 มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความผาสุกและความผูกพันองค์กร   
6.2 เสริมสร้างการทํางานแบบมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม 
6.3 มีสวัสดิการอ่ืนนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 
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ส่วนที ่3 
แผนปฏิบัติการการบริหารทรพัยากรบุคคล  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. วิสัยทศัน ์
"องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพและประโยชน์ของสังคม" 

 
2. พันธกิจ 
 1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
       2. พัฒนาข้อมลูและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
       3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 
       5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 
 
3. ประเด็นยุทธศาสตรก์รมอตุนุิยมวิทยา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยํา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น 
 
4. ประเด็นหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
มีประสิทธิภาพ รองรับระบบราชการ 4.0 โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/ต่อเน่ือง ครอบคลุมและทั่วถึง 

2. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือเป็นแรงจูงใจ               
ใน การปฏิบัติงาน 

3. วิเคราะห์และวางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และบูรณาการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังผลักดันให้นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล                 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน

มีความผาสุกและผูกพันองค์กร 
 



แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   l  หน้า 12

แผนปฏบิตักิารการบรหิารทรพัยากรบคุคลกรมอุตนุิยมวิทยา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

มิตทิี่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
1. มีแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับระบบราชการ 4.0 

1.1 ร้อยละของ 
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี 

ร้อยละ
80 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 

กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 

2. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะสอดคล้อง
กับระบบราชการ 4.0 

2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน 
การอบรม/พัฒนา 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 
80 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
บุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 

3. กรมฯ มีเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพที่ชัดเจน 

๓.1 ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
ระดับ 1 วางกรอบ
แนวทางในการจัดทํา 
ระดับ 2 ศึกษาข้อมูล
ปัจจัยพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 วิเคราะห์งาน 
ระดับ 4 จัดทํา  
Career Path 
ระดับ 5 เสนอกรมฯ  
ให้ความเห็นชอบ 

ระดับ 5 โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) ในสายอาชีพ 

กจ./ 
ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. ผู้บริหารทุกระดับ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัว 
ตามแนวทาง/นโยบาย
การบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ 
อย่างมีธรรมมาภิบาล 

4.1 ร้อยละของ
ผู้บริหารที่ได้รับ 
การอบรม/พัฒนา  
ตามหลักสูตร 
ผู้นํายุคใหม่ 

ร้อยละ
20 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับ
ผู้บริหาร เช่น  
- โครงการอบรมหลักสูตรการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง  
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นํา 

ยุคใหม่  
- โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง  

กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 

มิตทิี่ 2 ประสทิธิภาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร 

1.1 ระดับความสําเร็จ
ในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
ให้เป็นปัจจุบัน 
ระดับ 1 ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ในการ
ปรับปรุงระบบกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน/ภายนอก 
ระดับ 2 วางแผนการ
ดําเนินงาน และเสนอ
กรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
ระดับ 3 ดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
ระดับ 4 ทดลองใช้ระบบ 

ระดับ 5 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)  
ให้เป็นปัจจุบัน 

กจ./บด. 
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เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ

(บาท) ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ระดับ 5 ปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
(ถ้ามี) ก่อนนําไปใช้จริง 

2. มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2.1 ร้อยละของ
ข้าราชการที่ตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (DPIS) แล้วว่า 
มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 
80 

โครงการสํารวจและปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคคลในระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (DPIS)  

กจ.

มิตทิี่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรพัยากรบคุคล 
1. การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคลสอดคล้อง
เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

1.1 จํานวนความรู้ 
ในเรื่องระบบ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

กจ.

2. บุคลากรมีสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
และสามารถพัฒนา 
ขีดความรู้ความสามารถ
ด้วยตนเอง 

2.1 จํานวนองคค์วามรู้
ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

25 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการ 
  KM/กจ./
ทุกหน่วยงาน 

2.2 จํานวนสื่อการ
เรียนรู้ (E-Learning,  
E-book) ที่จัดทําเพื่อใช้
ภายในองค์กร 

5 เรื่อง - โครงการพัฒนาสื่อและระบบ 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) 
- การจัดทําสื่อการเรียนรู้ (E-Learning, 
E-book) ภายในหน่วยงาน 

กจ./สอ. 
ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

มิตทิี่ 4 ความพร้อมรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
1. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.1 จํานวนหลักเกณฑ์/
เรื่อง/ข้อมูล ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส  

5 เรื่อง/ 
หลักเกณฑ์ 

/ข้อมูล 

การประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์/เรื่อง/
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
การประเมินผลงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์/มาตรการ
ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น 

            กจ.  

2. บุคลากรขององค์กร 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

2.1 จํานวนกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากร 

30 
กิจกรรม 

- กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น โครงการอบรม/
สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  

- กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

            กจ./ 
ทุกหน่วยงาน 

 

3. สร้างความเชือ่มั่น 
ต่อการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ 

3.1 จํานวนข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ที่ตรวจสอบแล้วว่า 
เป็นจริง 
 
 
 
 

ไม่มี การสํารวจข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

            กจ./นต. 
ทุกหน่วยงาน 
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เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

มิตทิี่ 5 คณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน 
1. มีการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
เพื่อสร้างความผาสุก
และความผูกพันองค์กร 

1.1 ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา ประจําปี 

ร้อยละ
80 

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
สร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี 

            กจ./
คณะทํางาน/ 
ทุกหน่วยงาน 

 

 

1.2 ร้อยละความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตขององค์กร 

ร้อยละ 
80 

โครงการสํารวจความคิดเห็น 
และความพึงพอใจของข้าราชการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การทํางาน 

            กจ.  

2. เสริมสร้างการทํางาน
แบบมีส่วนร่วมและ
ทํางานเป็นทีม 

2.1 จํานวนกิจกรรม
ของการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและการทํางาน
เป็นทีม 

30 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทํางาน 
แบบมีส่วนร่วมและการทํางานเป็นทีม 
ของบุคลากรภายในองค์กร 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เช่น 
โครงการผู้บริหารพบผู้ใต้บังคับบัญชา 
เป็นต้น 

            กจ./ 
ทุกหน่วยงาน 

 

 

3. มีสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากที่กรมฯ 
กําหนด 

3.1 จํานวนสวัสดิการ 
ที่ได้รับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนด 

5 
สวัสดิ 
การ 

การจัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด 

            กจ./ 
ทุกหน่วยงาน 
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ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

 
เ พ่ือให้การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ            
พลเรือน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                 
ตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือรายงานความคืบหน้า ตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และนําไปสู่             
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญญาให้เหมาะสมต่อไป 

 
1. การตดิตามและรายงานผล 
 การติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์                
การบริหารทรัพยากรบุคคล จะติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือสรุปเสนอต่อ
ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาทราบ 
 
2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการตดิตามผลการดําเนินงาน 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 
3. การประเมินผล 
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่จะรวบรวมผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละรอบ มาวิเคราะห์ค่าคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแต่ละตัวช้ีวัด                   
และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมตามค่านํ้าหนักของแต่ละตัวช้ีวัด เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร                 
กรมอุตุนิยมวิทยาทราบ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดาํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารการบรหิารทรพัยากรบคุคล กรมอตุนุิยมวิทยา ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ ...................... เดือน   สํานัก/กอง/ศนูย์/กลุ่ม...................................................... 

 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/การดําเนนิการ วัน/เดือน/ป ี ปญัหา อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

หมายเหตุ : โปรดจัดส่งไฟล์ข้อมูลการรายงานผลการดําเนินการมาที่ E-mail : hrm.tmd@gmail.com 
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