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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.  สถานภาพขององค์กร 

1.1   วิสัยทัศน์ 
                      “เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 1.2  พันธกิจ 
1)  เพ่ิมขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพ้ืนที่ได้ถึงระดับต าบล  
2)  พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการ  
     ของผู้รับบริการ 
3)  ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย          
     ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4)  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ   
     แผ่นดินไหวเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

1.3  ยุทธศาสตร์  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาส าหรับสังคม   
                                                       เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถท้ังดา้นวิชาการและเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการภายในองค์กร 

2.  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของ HR Scorecard 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ก.พ. ได้ออกระเบียบ 

ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553  โดยให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด  ส่งให้ส านักงาน ก.พ. 
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยด าเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ล่วงหน้า โดยจัดท าเป็น
เอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
เป้าประสงค์ แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงาน  และผู้รับผิดชอบแผนงาน  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา 8 (3)   
และจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละปี ซึ่ง ก.พ. ได้
ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ดังนี้ 

มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
ปัจจัยท่ี 1  มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคล้อง และ

สนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ปัจจัยท่ี 2  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ  
                    การบรรลุภารกิจและความจ าเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สถาพก าลังคน   
                     (workforce analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านก าลังคน และมีแผนเพ่ือลดช่องว่าง ดังกล่าว 
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ปัจจัยท่ี 3  มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือดึงดูด ให้
ได้มาพัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง (Talent Management) 

ปัจจัยท่ี 4  มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  รวมทั้งมีแผนสร้างความ ต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ  

มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
ปัจจัยท่ี 5      กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและ    
                   ทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 
ปัจจัยท่ี 6      มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ

น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
ปัจจัยท่ี 7      สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ 

งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อน 
                        ผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

ปัจจัยท่ี 8      มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
ปัจจัยท่ี 9       การรักษาไว้ซึ่งผู้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ 

(Retention) ของส่วนราชการ 
ปัจจัยท่ี 10     ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้าน   

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัยท่ี 11      การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม 

                         ให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development 
                          and Knowledge Management)  

ปัจจัยท่ี 12     การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
จ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล  

มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
ปัจจัยท่ี 13     รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน  

ปัจจัยท่ี 14     มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life balance) 
ปัจจัยท่ี 15      ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ระบบงานและบรรยากาศในการท างาน 
ปัจจัยท่ี 16      มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ 

ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน 
ปัจจัยท่ี 17      ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ 

 และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง  
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3. การจัดท าแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.1 การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   โดยวิเคราะห์จาก 4 ข้อค าถาม  ดังนี้ 

1) เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ส าคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการ
ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะ 1 – 3 ปี ข้างหน้า 

2) จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการมีอยู่แล้วและอยากจะ
รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

3) จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ส่วนราชการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

4) สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท าแต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งสิ่งที่คาดหวัง
จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

ประเด็นการวิเคราะห์จาก 4 ข้อค าถามสรุปได้ ดังนี้ 
3.1.1 เป้าหมายสูงสุด 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสอดคล้อง

ตามสายงาน 
- บุคลากรของกรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการท างาน 
- บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านวิชาการเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค ด้านวิจัย และด้าน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 
- บุคลากรของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมีความรู้ ความสามารถ ในการน าเสนอข้อมูลข่าว

พยากรณ์อากาศ และสามารถต่อยอด การพยากรณ์อากาศในระดับพ้ืนที่ได้ 
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างเทคนิคในการบ ารุง 

รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาในเบื้องต้นได้  
- บุคลากรมีความกา้วหน้าในสายงานอาชีพ มีการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสาย

งานอย่างเป็นรูปธรรม 
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ดี    
- สถาบันอุตุนิยมวิทยามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล  
- มีระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง  
- มีการจัดการความรู้ที่ดี โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ด้านภาษาอังกฤษ และ

ด้านสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
  -     บุคลากรมีแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
  -     มีโครงสร้างอัตราก าลังที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

  3.1.2 จุดแข็ง 
  -    บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   

-    มีการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยาในองค์กร และเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้าน  
     อุตุนิยมวิทยา 
-    กรมฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา บุคลากรมีโอกาสได้รับความรู้ทั้ง 
     ภายในและต่างประเทศ 
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-    บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการที่หลากหลาย โดยเฉพาะบ้านพักข้าราชการ/ลูกจ้าง     
  -    บุคลากรมีระบบการท างานเป็นทีมที่ดีท าให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

-    มีฐานขอ้มูลบุคคลที่เป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล  
     และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร เช่น การ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการขอพระราชทาน 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 
-    ลักษณะงานตามภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่เอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์ที่  
     เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นกับภาคประชาชน หรือผู้รับบริการ 

  3.1.3 จุดอ่อน 
-    โครงสร้างอัตราก าลังบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ท าให้ขาด 
     ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง  

  -    มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ท าให้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ต่อเนื่อง 
  -    ขาดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
  -    ขาดความโปร่งใสในเชิงบริหาร 
  -    บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  -    บุคลากรขาดทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 

-    ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ หรอืผู้ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ 
-    ขาดการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
-    บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ค่าตอบแทน  
     วชิาชีพ   ค่าท าการนอกเวลา 
-    ขาดการยกย่องชมเชยบุคลากรทีอุ่ทิศตนและหรือมีผลงานดีเด่นในระดับกรมและภายนอก 
-    บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของทางราชการ   
-    ความก้าวหน้าในสายงานบางครั้งไม่มีความแน่นอน ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในสายงานอย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรส่วนใหญ่ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง  
-    บุคลากรขาดแรงจูงใจในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้และหรือสร้างนวัตกรรม 
     ใหม่ ๆ มาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน  
-    การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของส านักงา ก.พ. ยัง   
     ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกรมฯ ในบางส่วน เช่น รูปแบบการบันทึกข้อมูล และ 
     การรายงานข้อมูลบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นต้น 
-    การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังไม่มีมาตรฐาน  
     ที่ชัดเจน 

  3.1.4 สิ่งท่ีหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรท า 
  -    ด าเนินการให้แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

-    บุคลากรของกรมฯ มีโอกาสศึกษา ดูงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ   
-    ผลักดันให้ข้าราชการได้รับค่าวิชาชีพ หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าท าการนอกเวลา เป็นต้น  
-    ส่งเสริมให้มีการยกย่องชมเชยและสนับสนุนแรงจูงใจให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนพิเศษ ประกาศยกย่องชมเชย 
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-    วางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์ สวัสดิการกรมฯ ให้ชัดเจน และการบังคับใช้อย่างเท่าเทียม 
     เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  -     ผลักดันให้กรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
  -    ผลักดันงานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา 

-    ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการลา มาสาย เป็นต้น   
-    ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหา  บรรจุ แต่งตั้ง  โยกย้าย ให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ 
     เหมาะสมกับต าแหน่ง 
-    ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและ  
     เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-    น าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารประกอบในการตัดสินใจ 
-    วางแผนบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
-    จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
-    วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ และมีสมรรถนะสูง 
-    จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า (ผู้บริหารต้นแบบ) 

                     -    จัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษของกรมเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
-    พัฒนาและเพ่ิมบุคลากรทางด้านช่างเทคนิค ส าหรับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
-    ปรับบทบาทภารกิจของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด เพ่ือรองรับการให้บริการต่อยอดข่าว  
     พยากรณ์อากาศในพื้นที่    
 
3.2 การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นหลัก การวิเคราะห์จากข้อค าถาม จากข้อค าถาม 

1. การพัฒนาบุคลากร 1.1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ   
     ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตามสายงาน      
1.2 บุคลากรมีความรู้และทักษะในด้านวิชาการเฉพาะด้าน   
     ด้านเทคนิค ด้านวิจัย และด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือ  
     ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสากล  
1.3 บุคลากรของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมีความรู้ 

ความสามารถ ในการน าเสนอข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ และ
สามารถต่อยอด การพยากรณ์อากาศในระดับพื้นที่ได้ 

1.4 สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านช่างเทคนิคในการบ ารุง รักษา ซ่อมแซมเครื่องมือและ
อุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาในเบื้องต้นได้  

1.5 สถาบันอุตุนิยมวิทยามีหลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล  

1.6 มีการจัดการความรู้ที่ดี โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ด้านภาษาอังกฤษ และด้านสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา  

เป้าหมายสูงสุด 

 

  

1.7 บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และ  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     

จุดแข็ง 
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ประเด็นหลัก การวิเคราะห์จากข้อค าถาม จากข้อค าถาม 
 1.8 มีการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยาในองค์กร    

1.9 และเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
1.10 กรมฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา   

 บุคลากรมีโอกาสได้รับความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ 
1.11 บุคลากรมีระบบการท างานเป็นทีมท่ีดีท าให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

 

1.11 ขาดทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
1.12 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ   
       ผู้ที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ 
1.13 ขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในสายงานอย่าง    
       ต่อเนื่อง 
1.14 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
       และพัฒนาตนเอง และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้  
       ไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
1.15 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ 
    และหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน 

1.16 บุคลากรของกรมมีโอกาสศึกษา ดูงานทั้งภายในและ  
       ต่างประเทศ 
1.17 ผลักดันให้กรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning    
       Organization) 
1.18 จัดท าแผนพฒันารายบุคคล 
1.19 ผลักดันงานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา 
1.20 วางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ และมีสมรรถนะสูง 
1.21 จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า (ผู้บริหารต้นแบบ) 
1.22 จัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษของกรมเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่   
       ประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
1.23 พัฒนาและเพ่ิมบุคลากรทางด้านช่างเทคนิค  ส าหรับศูนย์  
       อุตุนิยมวิทยาภาค 
 

สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ควร
ท า 

2. โครงสร้างและ
อัตราก าลัง 

2.1 มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เป้าหมายสูงสุด 

2.2 โครงสร้าง/อัตราก าลังบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับภารกิจใน    
      ปัจจุบัน ท าให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และ  
      ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง  

จุดอ่อน 

2.3 วางแผนบริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ และ 
     รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2.4 ปรับบทบาทภารกิจของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเพ่ือรองรับ  
     การให้บริการต่อยอดข่าวพยากรณ์อากาศในพื้นที่ 
 

สิ่งที่หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ควรท า 
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ประเด็นหลัก การวิเคราะห์จากข้อค าถาม จากข้อค าถาม 
3. ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

3.1 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีการเสริมสร้าง  
     บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2 บุคลากรมีแรงจูงใจและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้มี  
     ประสิทธิภาพประสิทธิผล     

เป้าหมายสูงสุด 

3.3 ความก้าวหน้าในสายงานบางครั้งไม่มีความแน่นอน  ท าให้  
     ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3.4 ขาดการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน  
     การปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน 

3.5 ด าเนินการให้แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานน าไปสู่การ  
     ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

สิ่งที่หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ควรท า 

4. คุณภาพชีวิต 4.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาสวัสดิการ และ  
     สภาพแวดล้อมที่ดี    

เป้าหมายสูงสุด 

 4.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการที่หลากหลาย   
     โดยเฉพาะบ้านพักข้าราชการ/ลูกจ้าง 

จุดแข็ง 

4.3 บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4.4 บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความ  
     รบัผิดชอบ เช่น ค่าตอบแทนวิชาชีพ   ค่าท าการนอกเวลา 

จุดอ่อน 

4.5 ผลักดันให้ข้าราชการได้รับค่าวิชาชีพ หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ   
     เช่น ค่าท าการนอกเวลา เป็นต้น 
4.6 ส่งเสริมให้มีการยกย่องชมเชยและสนับสนุนแรงจูงใจให้  
     บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เงิน  
     รางวัล ค่าตอบแทนพิเศษ ประกาศยกย่องชมเชย 
 

สิ่งที่หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ควรท า 

5. คุณธรรมจริยธรรม 
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลบน
หลักธรรมาภิบาล 

5.1 บุคลากรของกรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณในการท างาน  

เป้าหมายสูงสุด  

5.2 ลักษณะงานตามภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่เอ้ือต่อ  
การแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตคอรับชัน
กับภาคประชาชน หรือผู้รับบริการ 

จุดแข็ง 

5.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ท าให้แผนการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลไม่ต่อเนื่อง 

5.4 ขาดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
5.5 ขาดความโปร่งใสในเชิงบริหาร  
5.6 ขาดการยกย่องชมเชยบุคลากรที่อุทิศตนและหรือมีผลงาน  
     ดีเด่นในระดับกรมและภายนอก 
5.7 บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
     ข้อบังคับ และวินัยของทางราชการ 
5.8 การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

จุดอ่อน 
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ประเด็นหลัก การวิเคราะห์จากข้อค าถาม จากข้อค าถาม 
 5.9 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้ได้ 

     บุคลากรที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
5.10 วางแผน และก าหนดหลักเกณฑ์ สวัสดิการกรมให้ชัดเจน   
       และการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5.11 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี  
      ความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5.12 น าเสนอข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารประกอบในการ  
       ตัดสินใจ 

สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ควร
ท า 

6. ฐานข้อมูลและ
ระบบสานสนเทศ 

6.1 มีระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่
ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 

เป้าหมายสูงสุด 

6.2 มีฐานข้อมูลบุคคลที่เป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน  
การบริหารงานบุคคล และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 

จุดแข็ง 

6.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล   
(DPIS)ของส านักงาน ก.พ. ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกรมฯ ในบางส่วน เช่น รปูแบบการบันทึกข้อมูล และการ
รายงานข้อมูลบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

จุดอ่อน 

6.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  เช่น    
ข้อมูลการลา มาสาย เป็นต้น   

สิ่งที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ควร
ท า 

  
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   จ านวน 6  ประเด็น ดังนี้ 
(1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ

องค์กร 
(2) ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(3) ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(4) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรใน

หน่วยงาน 
(5) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(6) พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
 

3.3  การวิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงาน  (Gap Analysis)   
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนด  

ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงาน  (Gap Analysis)  ดังนี้ 
3.3.1 พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นว่า มีความส าคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการมากน้อยเพียงใด 
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3.3.2 พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นว่า สถานะปัจจุบันส่วนราชการได้ท าเรื่องนี้มาก
น้อยเพียงใด 

ซึ่งจากผลการวิเคราะห์โดยเทคนิค Gap Analysis  จัดล าดับความส าคัญของแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 
ล าดับ
ความ
ส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความส าคัญ/ความจ าเป็น สภาพปจัจุบัน ส่วน
ต่าง 1 2 3 4 5 Total AVG 

1 
1 2 3 4 5 Total AVG 

1 
1 พัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจขององค์กร 

 1 1 4 11 17 4.47  8 9   17 2.53 1.94 

2 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 1 1 9 6 17 4.18 3 6 7 1  17 2.35 1.82 

3 ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในอาชีพในทุกสายงาน
เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง 

  2 8 7 17 4.29 1 7 7 2  17 2.59 1.71 
 
 
 
 

4 ปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราก าลังคนให้
สอดคล้องกับภารกจิ
และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

1  2 11 3 17 3.88 1 8 6 2  17 2.53 1.35 

5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ 

  6 8 3 17 3.82  4 10 3  17 2.94 0.88 

6 พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการของบุคลากร 

 1 4 11 1 17 3.71  4 10 3  17 2.94 0.76 

 
3.4  การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วดั 

  ก าหนดเป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประสบ
ผลส าเร็จ  ดังนี ้
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร    

1.1 บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนา (ร้อยละ 30/ปี) 
1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของ  
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

      
 

 ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนา 
(ร้อยละ 80) 
1.1.3 จ านวนหลักสูตร/กิจกรรมที่จัด
อบรมตามมาตรฐาน WMO,ICAO 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (5 หลักสูตร) 

  1.2 บุคลากรมีสังคมแห่งการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนา
ขีดความรู้ความสามารถ
ได้ด้วยตนเอง 

1.2.1 จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3 ช่องทาง) 
1.2.2 จ านวนองค์ความรู้ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 เรื่อง/ปี) 
1.2.3 ร้อยละของบุคลากรในชุมชน
นักปฏิบัติที่เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้อยละ 90) 
1.2.4 จ านวนชุมชนนักปฏิบัติ       
(5 ชุมชน/ส านัก/ศูนย์) 

1.3  บุคลากรสามารถผลิตผล
งานทางวิชาการและ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 

 1.3.1 จ านวนผลงาน/เอกสาร/
ต ารา/บทความทางวิชาการ ที่
เผยแพร่ (10 ชิ้น/ปี)  
1.3.2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ ARD  
(50 คน) 
1.3.3 ระดับความส าเร็จในการจัดตั้ง
คลินิก ARD (ระดับ 5) 
1.3.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ  (ระดับ 5) 

1.4 ผู้บริหารมีทักษะการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
 

1.4.1 ระดับความส าเร็จในการ 
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
สู่หน่วยงานและบุคคล 

  1.5 บุคลากรได้รับการพัฒนา  
     ตามเส้นทาง 
     ความก้าวหน้าในสายงาน 
     ตามท่ีกรมก าหนด  

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานที่กรมฯ 
ก าหนด        (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 บุคลากรขององค์กรม ี 
     คุณธรรมจริยธรรม 
 

2.1.1 จ านวนบุคลากรที่ถูกร้องเรียน 
และตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริง  
(0 คน ทุกปี) 
2.1.2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส  
(ปีละ 5 กิจกรรม) 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

    
 

  
 
 
 
 
 

2.1.3 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(ร้อยละ 10/ปี) 
2.1.4 จ านวนช่องทางที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  
(3 ช่องทาง) 
 

  2.2 การบริหารทรัพยากร  
     บุคคลมีความโปร่งใสเป็น  
     ธรรมตรวจสอบได้ 
 

2.2.1 ร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจของบุคลากรในกรม ฯ 
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
2.2.2 ร้อยละของข้อร้องเรียนด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไข  
(ร้อยละ 100) 
2.2.3 จ านวนหน่วยงานที่รับทราบ
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
(15 หน่วยงาน) 
 

  2.3 การประเมินผลการปฏิบัติ  
     ราชการระดับบุคคล  
     สอดคล้องเหมาะสมกับ  
     ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

2.3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
มาตรฐานการตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายรายบุคคล (ระดับ 5) 
 
  

3 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
ทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่
มีศักยภาพสูง 

3.1  มีแผนสร้าง  
      ความก้าวหน้าในสายงาน  
      ในต าแหน่งส าคัญ   

3.1.1 จ านวนต าแหน่งเป้าหมายที่ได้
จัดท าแผนเส้นทางการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน  
(3 ต าแหน่ง) 

  3.2 มีมาตรฐานและแนวทางที่  
     ชัดเจนในการด าเนินการ 
     พัฒนาบุคลากรตามแผน   
     เส้นทางสร้าง  
     ความก้าวหน้าในสายงาน 
 

3.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคคลตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน         
(ระดบั 5) 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

  3.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา  
     ตามเส้นทาง 
     ความก้าวหน้าในสายงาน 
     ตามท่ีกรมก าหนด 

3.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานที่กรมฯ 
ก าหนด      (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

  3.4 รักษาบุคลากรที่มี  
     ศักยภาพสูงให้คงอยู่ใน 
     องค์กร 

3.4.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนส่งเสริม/พัฒนาผู้ที่มีทักษะ/
สมรรถนะสูง (ระดับ 5) 
3.4.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนสืบทอดต าแหน่ง (ระดับ 5) 
 

4 ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

4.1 กรมมีโครงสร้าง
อัตราก าลังที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

4.1.1 ระดับความส าเร็จการจัดท า
แผนโครงสร้างอัตราก าลัง (ระดับ 5) 
 
 

5 พัฒนาระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
 

5.1 มีระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

5.1.1  ร้อยละของข้อมูลบุคคลใน
ระบบ DPIS ที่เป็นปัจจุบัน            
(ร้อยละ 95/ปี) 
5.1.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 80/ปี) 

  5.2 มีฐานข้อมูลตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายบุคคลส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

5.2.1ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
รายบุคคล (ระดับ 5) 
 

6 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

6.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิต    
ที่ดี  มีความสมดุลระหว่าง 
การท างานและชีวิตส่วนตัว 
 

6.1.1 ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร 
กรมอุตุนิยมวิทยา (ระดับ 5) 
6.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อความผาสุกในชีวิต          
(ร้อยละ 80) 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์            
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

  6.2 บุคลากรมีความพอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 

6.2.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(5 กิจกรรม/ปี) 

    6.3 บุคลากรมีจิตสาธารณะมี
ความสามัคคีในองค์กร 
 

6.3.1 จ านวนกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม(CSR)  
(1 กิจกรรม/ปี)  
6.3.2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 
(5 กิจกรรม/ปี) 



3.5  การจัดท าแผนงานโครงการรองรับ  
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์  

1.1 บุคลากรมีความรู้  
ทักษะ และสมรรถนะ
เหมาะสมกับหน้าที่      
ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 กรมมีโครงสร้าง 
อัตราก าลังที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและพัฒนา 
1.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการ
พัฒนา 
1.1.3 จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรมที่จัดอบรมตาม
มาตรฐาน WMO,ICAO และ            
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
1.2.1 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนโครงสร้างอัตราก าลัง 
  

- โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะบุคลากรกรม 
อุตุนิยมวิทยา 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
- โครงการพัฒนานักบริหารทุก
ระดับ 
 - จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน WMO/ICAO และ            
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
- จัดท าหลักสูตรอบรม 
ภาษาอังกฤษ   
-  โครงการจัดท าแผนโครงสร้าง
อัตราก าลังกรมอุตุนิยมวิทยา   

  บค./สอ./ส านัก/ศูนย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บค./พร./ส านัก/ศูนย ์ 

รายงาน 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงาน 6 เดือน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 1.3  มีแผนสร้าง

ความก้าวหน้าในทุกสายงาน 
 

1.3.1  จ านวนต าแหน่ง
เป้าหมายที่ได้จัดท าแผน
เส้นทางการสร้างความก้าวหน้า
ในสายงาน 

-  โครงการจัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานรองและ
สายงานสนับสนุน 

บค./สอ./ส านัก/ศูนย์  
 

รายงาน 6 เดือน 
 

 1.4  มีมาตรฐานและ
แนวทางท่ีชัดเจนในการ
ด าเนินการตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

1.5 รักษาบุคลากรที่มี 
ศักยภาพสูงให้คงอยู่ใน
องค์กร 

 
 
 

1.6 ผู้บริหารมีทักษะการ 
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
 

1.4.1 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 
1.5.1  ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนส่งเสริม/พัฒนาผู้ที่มี
ทักษะ/สมรรถนะสูง 
1.5.2 ระดับความส าเร็จในการ 
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  
 

1.6.1 ระดับความส าเร็จในการ 
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคคล 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนา      
ตามแผนสร้างความก้าวหน้าใน
สายงาน 
 
 
- โครงการจัดท าแผนส่งเสริม/
พัฒนาผู้ที่มีทักษะ/สมรรถนะสูง 
 
-โครงการจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 
 
- โครงการพัฒนาทักษะการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์    
  

 บค./สอ./ส านัก/ศูนย์  
  
 
 
 
บค./สอ./ส านัก/ศูนย์  
 
 
บค./สอ./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
บค./สอ./ส านัก/ศูนย์  

รายงาน 6 เดือน 
 
 
 
 
รายงาน 6 เดือน 
 
 
รายงาน 6 เดือน 
 
 
รายงาน 6 เดือน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1มีระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
2.2 มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายรายบุคคล
ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลบุคคล
ในระบบ DPIS ที่เป็นปัจจุบัน   
2.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
2.2.1 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดและ      
ค่าเป้าหมายรายบุคคล 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้าน HR  
  
 
 
 
- โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดค่าและเป้าหมาย
รายบุคคล 
 

บค./คณะท างาน/ส านัก/
ศูนย ์
 
 
 
  
- บค./สท./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
 

รายงานผลทุก  
6 เดือน 
 
 
 
 
รายงานทุก 
6 เดือน 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล   
 

3.1 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
ตามท่ีกรมก าหนด 
  
3.2 บุคลากรมีสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนา
ขีดความรู้ ความสามารถได้
ด้วยตนเอง  

3.1.1  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานที ่    
กรมฯ ก าหนด         
 
3.2.1 จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3.2.2 จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

  -โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนสร้างความก้าวหน้าในสาย
งาน 
 
  
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- โครงการเรียนรู้ผ่าน  
    E – Learning 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะ   
  ภายในองค์กร 

บค./สอ./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
 
 
-คณะกรรมการ KM/สอ. 
ส านัก/ศูนย์ 
 
 

รายงาน 6 เดือน 
 
 
 
 

รายงาน 6 เดือน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 3  ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (ต่อ) 
  
 

 
 
 
 
 
 
3.3 บุคลากรสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการและ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 
 

3.2.3 ร้อยละของบุคลากรใน
ชุมชนนักปฏิบัติที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3.2.4 จ านวนชุมชนนักปฏิบัติ 
(ชุมชน/ส านัก/ศูนย)์ 
 
3.3.1 จ านวนผลงาน/เอกสาร/
ต ารา/บทความทางวิชาการ ที่
เผยแพร่ 
 
3.3.2 จ านวนบคุลากรที่ผลิตผล
งานทางวิชาการ 
3.3.3 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะARD  

- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP)/คู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
 
 
 
- โครงการเสริมสร้างทักษะการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
(บทความ/แปล/วิจัย)และ 
การประยุกต์ทางอุตุนิยมวิทยา 
-โครงการผลิตต าราการเรียน 
การสอนด้านอุตุนิยมวิทยา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา (ARD) 

  
  
 
 
  
 
สอ./พน/ส านัก/ศูนย์  
 

  
 
   
 
 
 

รายงาน 6 เดือน 
 
 

3.3.4 ระดับความส าเร็จในการ
จัดตั้งคลินิก ARD 
 
3.3.5 ระดับความส าเร็จในการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ ARD ใน
ระดับสายงานวิชาการ 
 

 - โครงการจัดตั้งคลินิกให้
ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์วิจัย
และพัฒนา (ARD) 
- โครงการจัดท ายุทธศาสตร์ ARD 
ในระดับสายงานวิชาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3.4 การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการระดับบุคคล
สอดคล้องเหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

3.4.1 ระดับความส าเร็จในการ 
จัดท ามาตรฐานตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายรายบุคคล 
 

- โครงการจัดท ามาตรฐาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 

บค./สอ./ส านัก/ศูนย์ รายงาน 6 เดือน 

มิติที่ 4  ความพร้อม   
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

4.1 บุคลากรขององค์กรมี
คุณธรรมจริยธรรม 
 

4.1.1 จ านวนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียน และตรวจสอบแล้วว่า
เป็นจริง  
4.1.2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  
4.1.3 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม/พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
4.1.4 จ านวนช่องทางที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  
 

- โครงการจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน การน าคุณธรรม 
จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงาน 
บุคคล 
- โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิง
จริยธรรมในองค์กร (ในรูปแบบ
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ส ารวจความพึงพอใจ)  
- โครงการปลูกจิตส านึกบุคลากร 
ในระดับนโยบาย 
- โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง/บค./  
 ส านัก/ศูนย์ 
 

รายงาน 6 เดือน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 4  ความพร้อม   
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
  

4.2 การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีโปร่งใสเป็นธรรม
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 

4.2.1 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรในกรม ฯ 
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
4.2.2 ร้อยละของข้อร้องเรียน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไข   
4.2.3 จ านวนหน่วยงานที่
รับทราบหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- จัดท ามาตรฐานกระบวนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เพ่ิมช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์  

บค./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 6 เดือน 
 
 
  
 
  
 
 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

 

5.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี  มีความสมดุลระหว่าง
การท างานและชีวิตส่วนตัว 
 
 
 
5.2 บุคลากรมีความพอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 

5.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อความผาสุกในชีวิต 
5.1.2 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา  
5.2.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- โครงการจัดท าแผนสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ผาสุกในชีวิต 
  
- โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บค./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
 
 
 

บค./ส านัก/ศูนย์ 
 

รายงาน 6 เดือน 
 
 
 
 
 

รายงาน 6 เดือน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 5  คุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 
 

  
5.3 บุคลากรมีจิตสาธารณะ
มีความสามัคคีในองค์กร 
  
 

   
5.3.1 จ านวนกิจกรรม CSR 
5.3.2 จ านวนกิจกรรมส่งเสริม 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน  
 
 

 
-โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กร  
(การมีส่วนร่วม,จิตสาธารณะ,CSR)  
- การส ารวจความพึงพอใจ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ความ
ผาสุกของบุคลากร  
 

 
บค./ส านัก/ศูนย์ 
 
 
  

 
รายงาน 6 เดือน 
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4. สรุปภาพรวมของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.1  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

 
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
4. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
  

พันธกิจ 
1)  เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้
สามารถระบุพื้นท่ีได้ถึงระดับต าบล 
2)  พัฒนาคุณภาพข้อมลูสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการ 
3)  ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4)  เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ง
องค์ความรู้ด้านอุตุนยิมวิทยา  และแผ่นดินไหวเพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 
(บาท)  1 2 3 4 5  ตัว    

ชี้วัด 
เป้า 

ประสงค ์
มิต ิ

 มิติท่ี 1  
ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

1.1 บุคลากรมีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
เหมาะสมกับหนา้ที่
ความรับผิดชอบ 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและพัฒนา 
 

 10 15 20 25 30 40  
 

 

 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

- โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 
- โครงการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 
- โครงการพัฒนานัก
บริหารทุกระดับ 
 - จัดท าหลักสตูร/
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐาน WMO/ICAO 
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- โครงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
- จัดท าหลักสตูรอบรม 
ภาษาอังกฤษ 

บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

4 ปี 20,000,000 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีได้รับการ
พัฒนา 
 

 60 65 70 75 80 30 

- จ านวนหลักสูตร/กจิกรรม
ที่จัดอบรมตามมาตรฐาน 
WMO,ICAO และอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 1 2 3 4 5 30 

1.2  กรมมีโครงสร้าง
อัตราก าลังทีส่อดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของ
หนว่ยงาน 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนโครงสร้าง
อัตราก าลัง 
 

 1 2 3 4 5 100 20 - โครงการจัดท าแผน
โครงสร้างอัตราก าลังกรม
อุตุนิยมวิทยา  
 

บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

2 ปี 150,000 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 
(บาท)  

1 2 3 4 5  ตัว    
ชี้วัด 

เป้า 
ประสงค ์

มิต ิ

 1.3  มีแผนสร้างความ 
ก้าวหน้าในสายงานใน
ต าแหน่งส าคญั 
 

- จ านวนต าแหน่งเป้าหมาย
ที่ได้จัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 
 

 1  2  3 100 15  - โครงการจัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน 

-บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

2 ปี 300,000 

1.4 มีมาตรฐานและ
แนวทางที่ชัดเจนในการ
ด าเนินการตามแผน
สร้างความก้าวหน้าใน     
สายงาน 

-ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามแผน
สร้างความก้าวหน้าในสาย
งาน   

 1 2 3 4 5 100 15 
 
 
 
 
 

 - โครงการจัดท า
แผนพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

-บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

1 ปี 150,000 

1.5 รักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้คงอยู่ใน
องค์กร 

-ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนส่งเสริม/พัฒนาผู้
ที่มีทักษะ/สมรรถนะสูง 
-ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 

 1 
 
 
1 

2 
 
 
2 

3 
 
 
3 

4 
 
 
4 

5 
 
 
5 

50 
 
 

50 

15 
 
 

 - โครงการจัดท าแผน
ส่งเสริม/พัฒนาผู้ที่มี
ทักษะ/สมรรถนะสูง 
-โครงการจดัท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 

-บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  

1 ปี 150,000 

1.6 ผู้บริหารมีทักษะ
การบริหารงานเชิง  
กลยุทธ์ 

-ระดับความส าเร็จในการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
และตัวช้ีวัดสู่หน่วยงานและ
บุคคล 
 

 1 2 3 4 5 100 15 -โครงการพัฒนาทักษะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ 

บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

4 ปี 800,000 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 
(บาท)  1 2 3 4 5  ตัว    

ชี้วัด 
เป้า 

ประสงค ์
มิต ิ

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
  
 

2.1 มีระบบ
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของข้อมูลบุคคลใน
ระบบ DPIS ที่เป็นปัจจุบัน 

 75 80 85 90 95 50  
 

50 

 
 
 
20 

 - โครงการจัดท า
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน HR   

บค./สท./
คณะท างาน/
ส านัก/ศูนย ์

1 ปี 150,000 

 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 60 65 70 85 80 50 

2.2 มีฐานข้อมูล
ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายรายบุคคล
ส าหรับการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายรายบุคคล 

 1 2 3 4 5 100  
 

50 

 - โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายรายบุคคล 
 

บค./สท./
ส านัก/ศูนย ์

1 ปี 150,000 

 มิติท่ี 3  
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
 

3.1 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
งานตามที่กรมก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานที่     
กรมฯ ก าหนด      

 2 4 6 8 10 100 25  

 

20 

 

 

-โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

4 ปี 2,000,000 

3.2 บุคลากรมีสังคม 
แห่งการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาขีด
ความรู้ความสามารถ
ได้ด้วยตนเอง 
 

- จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 1  2  3 25     25 
 
 

 

 - โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- โครงการเรยีนรูผ้่าน  
    E – Learning 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และทกัษะภายในองค์กร 

 -
คณะกรรมการ 
KM/สอ./
ส านัก/ศูนย์   

4 ปี  10,000,000 

- จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 1 2 3 4 5 25 

 -ร้อยละของบุคลากรใน
ชุมชนนักปฏิบัติที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 70 75 80 85 90 25 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 
(บาท)  

1 2 3 4 5  ตัว    
ชี้วัด 

เป้า 
ประสงค ์

มิต ิ     

  -จ านวนชุมชนนักปฏิบัต ิ
(ชุมชน/ส านัก/ศูนย์) 

 1 2 3 4 5 25   - จัดท ามาตรฐานการ
(SOP)/คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 

   

  3.3 บุคลากรสามารถ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ 
และสามารถน าไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้

 -จ านวนผลงาน/เอกสาร/
ต ารา/บทความทางวิชาการ
ที่เผยแพร ่
  

 2 4 6 8 10 20   25 
 
  

 -โครงการเสรมิสร้างทักษะ
การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ(บทความ/แปล/
วิจัย)และการประยุกต์ทาง
อุตุนิยมวิทยา 

 สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
 
 
 

4 ปี  400,000 
 

 -จ านวนบุคลากรทีผ่ลติผล
งานทางวิชาการ 

 2 4 6 8 10 20  -โครงการผลิตต าราการ
เรียนการสอนด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

 สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
 

4 ปี 200,000 

 -จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาความรู้และทักษะ 
ARD  

 30 35 40 45 50 20  - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิเคราะห์วิจยัและพัฒนา (ARD 

 สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 

4 ปี 400,000 

 -ระดับความส าเร็จในการ
จัดตั้งคลินิก ARD 

 1 2 3 4 5 20  - โครงการจัดตั้งคลินิกให้
ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนา (ARD) 

 สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
 

1 ปี - 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท)  

1 2 3 4 5  ตัว    
ชี้วัด 

เป้า 
ประสงค ์

มิต ิ     

  -ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ายุทธศาสตร ์ARD ใน
ระดับสายงานวิชาการ 

 1 2 3 4 5 20   - โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร ์ARD ใน
ระดับสายงานวิชาการ 

 สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 

1 ปี 150,000 

3.4 การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
ระดับบุคคลสอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ามาตรฐานตวัช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายรายบุคคล 
 
 
 

 1 2 3 4 5  100 25  - โครงการจัดท า
มาตรฐานตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายรายบุคคล  

 -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

1 ปี 150,000 

มิติท่ี 4  
ความพร้อม   
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
  

 4.1 บุคลากรของ
องค์กรมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

 -จ านวนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนและตรวจสอบแล้ว
ว่าเป็นจริง 

 8 6 4 2 0  25   
 
 
 
 
 
 

50  

 
 
 
 
 
 
20 

 - โครงการจัดท า
แผนการขับเคลื่อน การ
น าคุณธรรม จรยิธรรม 
มาใช้ในการบริหารงาน 
บุคคล 
- โครงการสร้าง
วัฒนธรรมเชิงจริยธรรม
ในองค์กร (ในรูปแบบ
และกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ส ารวจ
ความพึงพอใจ) 
  
 

 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
บค./ส านัก/
ศูนย์ 
 

4 ปี  4,000,000 
 

-จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

 1 2 3 4 5 25 

- ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รบัการ
อบรม/พัฒนาดา้นคุณธรรม
จริยธรรม   

 2 4 6 8 10 25 

- จ านวนช่องทางที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

 1  2  3 25 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท)  

1 2 3 4 5  ตัว    
ชี้วัด 

เป้า 
ประสงค ์

มิต ิ     

            - โครงการปลูกจิตส านึก
บุคลากรในระดับ
นโยบาย 
- โครงการจัดท าสื่อ
เผยแพรด่้านคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

   

 4.2 การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ความโปร่งใสเป็นธรรม
ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 

-ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของบุคลากรในกรม ฯ 
ที่มีต่อการบรหิารทรัพยากร
บุคคล    
 

 60 65 70 75 80  
40 

 
 
 
 
 
 

50 
  

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
- จัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- เพิ่มช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 บค./ส านัก/   
  ศูนย์ 
 

4 ปี  200,000 
 

-ร้อยละของข้อร้องเรียนด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ได้รับการตรวจสอบและ
แก้ไข 
 

 60 65 70 75 80 30 

-จ านวนหน่วยงานท่ี
รับทราบหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 3 6 9 12 15 30 
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มิต ิ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
ข้อมูล
พื้นฐาน  

ระดับเป้าหมาย  น้ าหนัก แผนงาน/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท)  

1 2 3 4 5  ตัว    
ชี้วัด 

เป้า 
ประสงค ์

มิต ิ     

มิติท่ี 5  
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหว่างชีวิต
กับการ
ท างาน 
 

 5.1  บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ความสมดุลระหว่าง
การท างานและชีวิต
ส่วนตัว 
  
 

 - ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อความผาสุกใน
ชีวิต 

 60 65 70 75 80  
50 

 
 
 

 40 

  -จัดท าแผนสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา  
- โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร   
 
 

บค./ส านัก/
ศูนย์   
 
 

4 ปี  355,000 
 

 - ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา   

 1 2 3 4 5  
50 

5.2 บุคลากรมีความ
พอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 

- จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสรมิ
การใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1 2 3 4 5 100  
30 

- โครงการส่งเสรมิ
บุคลากรด ารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

บค./ส านัก/
ศูนย์   
 
 

4 ปี 800,000 

 5.3 บุคลากรมีจิต
สาธารณะและความ
สามัคคีในองค์กร 
 
 

- จ านวนกิจกรรม CSR      1 50  
 

 
30 

  -โครงการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์กร (การ
มีส่วนร่วม,จิตสาธารณะ
,CSR)   
- โครงการส ารวจความ
พึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

- บค./
ส านัก/   
   ศูนย์  
  
 

4 ปี 1,400,000 
- จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
หน่วยงาน 

 1 2 3 4 5 50 

 

 

 



30 
 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน 
 

 

                                                               
 

   

 
 
 
 

 

 

มิติท่ี 1 
ความสอดคล้องเชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับผิดบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
 

มิติท่ี 5 
คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจ
ขององค์กร 
 

 

 

 

4. ปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราก าลังคนให้
สอดคล้องกับภารกจิและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  

 

 

 

 

3. เสริมสร้าง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพในทุกสายงาน
เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง 
 

  

 

 

 

 

6. พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 

  

 

 

 

 

2 .เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  

  

 

 

 

 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

  

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตนุิยมวทิยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

มีมาตรฐานและแนวทางท่ีชัดเจน
ในการด าเนินการตามแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 

 

 

บุคลากรมีความรู้ทักษะ 
และสมรรถนะเหมาะสม
กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

กรมมีโครงสร้างอัตราก าลังท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล
ส าหรับการผลการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรมีสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาขีดความรู้

ความสามารถได้ด้วยตนเอง 
  

 

มีแผนสร้างความ 
ก้าวหน้าในสายงาน 
ในต าแหน่งส าคัญ 

 

บุคลากรขององค์กรมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสเป็น
ธรรมตรวจสอบได้ 

 
บุคลากรมีความพอเพียงในการใช้ชีวิตท้ัง

ในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

บุคลากรมีจิตสาธารณะและความสามัคคีในองค์กร  

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคลสอดคล้องเหมาะสมกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  

รักษาบุคลากรที่
มีศักยภาพสูงให้
คงอยู่ในองค์กร 

 

 ผู้บริหารมีทักษะ 
การบริหารเชิง  

กลยุทธ์ 
 

มีระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสมดุล
ระหว่างการท างานกับชวีิตส่วนตวั 

 

บุคลากรสามารถผลิตผลงาน
ทางวิชาการและสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  

 

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายงานตามท่ีกรมก าหนด 
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5. แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.1 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
4. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
  

พันธกิจ 
1)  เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้
สามารถระบุพื้นท่ีได้ถึงระดับต าบล 
2)  พัฒนาคุณภาพข้อมลูสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการ 
3)  ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4)  เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ง
องค์ความรู้ด้านอุตุนยิมวิทยา  และแผ่นดินไหวเพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

 มิติท่ี 1  
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

1.1 บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ
เหมาะสมกับ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและ
พัฒนา 
 

ร้อยละ 
30 

- โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
- โครงการพัฒนานักบริหาร
ทุกระดับ 
 - จัดท าหลักสตูร/กจิกรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
WMO/ICAO และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- โครงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
- จัดท าหลักสตูรอบรม 
ภาษาอังกฤษ 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

5,000,000 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาต่อ
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีได้รับ
การพัฒนา 
 

ร้อยละ 
80 

- จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรมทีจ่ดัอบรมตาม
มาตรฐาน WMO,ICAO 
และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

5 
หลักสูตร 

1.2  กรมมี
โครงสร้างอัตรา 
ก าลังท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

- ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนโครงสร้าง
อัตราก าลัง 
 

 ระดับ5 
 

- โครงการจัดท าแผน
โครงสร้างอัตราก าลังกรม
อุตุนิยมวิทยา 
*ส ารวจข้อมลูโครงสร้าง
อัตราก าลัง 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

 มิติท่ี 1  
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

1.3  มีแผนสร้าง
ความ ก้าวหน้า
ในสายงานในทุก
สายงาน 
 

- จ านวนสายงานที่ได้
จัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
งาน 
 

22 
สายงาน 

- โครงการจัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

 

1.4 มีมาตรฐาน
และแนวทางที่
ชัดเจนในการ
ด าเนินการตาม
แผนสร้าง
ความก้าวหน้าใน     
สายงาน 

-ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ตามแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสาย
งาน   

ระดับ 5 
 

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน 
*ให้ส านัก/ศูนย์จดัท า
แผนพัฒนาข้าราชการใน
สังกัด 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

 

1.5 รักษา
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้
คงอยู่ในองค์กร 

-ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนส่งเสริม/
พัฒนาผู้ที่มีทักษะ/
สมรรถนะสูง 

ระดับ 5 
 

- โครงการจัดท าแผน
ส่งเสริม/พัฒนาผู้ที่มีทักษะ/
สมรรถนะสูง 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

 

 -ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

ระดับ 5 
 

 -โครงการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

 

1.6 ผู้บริหารมี
ทักษะการ
บริหารงานเชิง  
กลยุทธ์ 

-ระดับความส าเร็จใน
การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดสู่
หน่วยงานและบุคคล 

ระดับ 5 
 

-โครงการพัฒนาทักษะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

200,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภา
พของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2.1 มีระบบ
สารสนเทศการ
บริหารทรัพยากร 
บุคคลที่น าไปใช้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของข้อมูล
บุคคลในระบบ DPIS ที่
เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 
95 

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูด้าน HR  
*ส ารวจปัญหาอปุสรรคและ
ความต้องการใช้สารสนเทศ
ข้อมูลบุคคล 
  
   

            บค./สท./
คณะท างาน
/ส านัก/ศูนย ์

 

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ร้อยละ 
80 

2.2 มีฐานข้อมูล
ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายราย 
บุคคลส าหรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข้อมลู
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 

 ระดับ5 
 

- โครงการจัดท าฐานข้อมลู
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 
 

            บค./สท./
ส านัก/ศูนย ์

 

 มิติท่ี 3  
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
 

3.1 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายงานตาม 
ที่กรมก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานที่     กรมฯ 
ก าหนด         

ร้อยละ 
10 

-โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

200,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

 3.2 บุคลากรม ี
สังคมแห่งการ
เรียนรู้และสามารถ
พัฒนาขีดความรู้
ความสามารถได้
ด้วยตนเอง 

- จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3 
ช่องทาง 

  - โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- โครงการเรยีนรูผ้่าน  
    E – Learning 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ทักษะภายในองค์กร 

             -คณะ  
กรรมการ 
KM/สอ./
สท./ส านัก/
ศูนย์   

1,000,000 

- จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  5 เรื่อง 
 

 มิติท่ี 3  
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
(ต่อ) 
  
 

   -ร้อยละของบุคลากรใน
ชุมชนนักปฏิบัติที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

ร้อยละ 
90 

 - จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน(SOP)/คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

               

-จ านวนชุมชนนักปฏิบัต ิ
(ชุมชน/ส านัก/ศูนย์) 

5 
ชุมชน 

3.3 บุคลากร
สามารถผลิตผล
งานทางวิชาการ 
และสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
   

  

  -จ านวนผลงาน/
เอกสาร/ต ารา/บทความ
ทางวิชาการที่เผยแพร ่

10 ช้ิน 
 

-โครงการเสรมิสร้างทักษะ
การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ(บทความ/แปล/
วิจัย)และการประยุกต์ทาง
อุตุนิยมวิทยา 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
 
 

 

-จ านวนบุคลากรที่
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

10 คน  -โครงการผลิตต าราการเรียน
การสอนด้านอตุุนิยมวิทยา 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 

100,000 

-จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ARD  

 50 คน - โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนา (ARD 

             สอ./พน./ 
 ส านัก / 
ศูนย์ 

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

  
 

 -ระดับความส าเร็จใน
การจัดตั้งคลินิก ARD 

ระดับ 5 - โครงการจัดตั้งคลินิกให้
ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนา (ARD) 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 

 

-ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ายุทธศาสตร ์
ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ 

ระดับ 5 - โครงการจัดท ายุทธศาสตร ์
ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 

 

3.4 การประเมิน 
ผลการปฏิบตัิ
ราชการระดับ
บุคคลสอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ามาตรฐานตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 
 
 
 

ระดับ 5 - โครงการจัดท ามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล  

             -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

 

มิติท่ี 4  
ความพร้อม   
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 4.1 บุคลากร
ขององค์กรมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

  

 -จ านวนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนและตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นจริง 

 0 คน  - โครงการจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน การน าคณุธรรม 
จริยธรรม มาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 
- โครงการสร้างวัฒนธรรม
เชิงจริยธรรมในองค์กร (ใน
รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ส ารวจความ 

             กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
บค./ส านัก/
ศูนย์ 
 

50,000 

-จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

5 
กิจกรรม 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

     พึงพอใจ) 
- โครงการปลูกจิตส านึก
บุคลากรในระดับนโยบาย 
- โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

              

- ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รบั
การอบรม/พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม   

ร้อยละ 
10 

               

- จ านวนช่องทางที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของบุคลากร 

3 
ช่องทาง  

มิติท่ี 4  
ความพร้อม   
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ต่อ) 
 

 

 

4.2 การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
มีความโปร่งใส
เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 

-ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
กรม ฯ ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล    

ร้อยละ 
80 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- จัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เพิ่มช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

 

-ร้อยละของข้อร้องเรียน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไข 

ร้อยละ 
100 

-จ านวนหน่วยงานท่ี
รับทราบหลักเกณฑ์ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

15 
หน่วยงาน 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

56 
พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค. 
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

มิติท่ี 5  
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 
  
 

 5.1  บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสมดลุ
ระหว่างการ
ท างานและชีวิต
ส่วนตัว 
  
 

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อความ
ผาสุกในชีวิต 

 ร้อยละ 
80 

 

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร   
 
 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

150,000 

 - ระดับความส าเร็จของ
การ จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยา  

ระดับ 
5 

5.2 บุคลากรมี
ความพอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 

- จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 
กิจกรรม 

- โครงการส่งเสรมิบุคลากร
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

50,000 

  5.3 บุคลากรมี
จิตสาธารณะ
และความ
สามัคคีใน
องค์กร 
 
 

- จ านวนกิจกรรม CSR 1 
กิจกรรม 

  -โครงการส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร (การมีส่วนร่วม,
จิตสาธารณะ,CSR)   
- โครงการส ารวจความพึง
พอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 
 

            - บค./
ส านัก/   
ศูนย์  
 

150,000 

- จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน 

5 
กิจกรรม 
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5.2  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
           ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
4. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
  

พันธกิจ 
1)  เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้
สามารถระบุพื้นท่ีได้ถึงระดับต าบล 
2)  พัฒนาคุณภาพข้อมลูสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการ 
3)  ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4)  เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ง
องค์ความรู้ด้านอุตุนยิมวิทยา  และแผ่นดินไหวเพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

 มิติท่ี 1  
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

1.1 บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ
เหมาะสมกับ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและพัฒนา 

ร้อยละ 
30 

- โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา  
 - จัดท าหลักสตูร/กจิกรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
WMO/ICAO และอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 
- จัดท าหลักสตูรอบรม 
ภาษาอังกฤษ 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

3,000,000 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาท่ีได้รบัการพัฒนา 

ร้อยละ 
80 

- จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรมที่จดัอบรมตาม
มาตรฐาน WMO,ICAO 
และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5 
หลักสูตร 

1.2  กรมมี
โครงสร้าง
อัตราก าลังที่
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

- ระดับความส าเร็จในจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน ก าลังคน 
1.ศึกษา กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.ร่างโครงการฯเสนอ 
กรมฯ อนุมัต ิ
3.จัดอบรมให้ความรู้
ผู้บริหาร และขา้ราชการที่
เกี่ยวข้อง      

 ระดับ5 
 

- โครงการวางแผนก าลังคน
ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
  

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

150,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

  4.สรุปผลเสนอกรมฯทราบ   
5.เวียนเผยแพร ่

                

  1.3  มีแผน
สร้างความ 
ก้าวหน้าใน
สายงานรอง 
และสายงาน
สนับสนุน 
 

- ระดับความส าเร็จในจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดท าแผน
เส้นทางการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน
รองและสายงาน
สนับสนุน” 
1.ศึกษา กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.ร่างโครงการฯเสนอ 
กรมฯ อนุมัต ิ
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกับ
ผู้บริหาร และขา้ราชการที่
เกี่ยวข้อง   
4.สรุปเสนอกรมฯ ทราบ 
5.เวียนเผยแพร ่
 

3 
ต าแหน่ง 

- โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท า
แผนเส้นทางการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน  
  

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

150,000 
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มิติ  

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

 1.4 รักษา
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้
คงอยู่ใน
องค์กร 

-ระดับความส าเร็จในการ
คัดเลือกข้าราชการ      
พลเรือนสามัญเข้าสูร่ะบบ
ราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการ        
พลเรือนเข้าสู่ระบบ
ราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกฯ 
3. ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกฯ 
4. คณะกรรมการคัดเลือกฯ
คัดเลือกผู้ที่สมคัรเพื่อเสนอ
เป็น Hipps ของกรม 
5. เสนอกรมฯพจิารณาให้
ความเห็นชอบและเสนอผู้ที่
ผ่านการคดัเลือกฯ ของกรม
ให้ส านักงาน ก.พ. พิจารณา
คัดเลือกในขั้นตอนต่อไป  
 

ระดับ 5 
 

-  การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเข้าสูร่ะบบ
ราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

 1.5 ผู้บริหารมี
ทักษะการ
บริหารงานเชิง  
กลยุทธ์ 

-ระดับความส าเร็จใน
การประชุมช้ีแจง
นโยบายการปฏิบัติงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1.ศึกษา กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.ร่างโครงการฯเสนอ 
กรมฯ อนุมัต ิ
3.จัดประชุมช้ีแจงมอบ
นโยบายฯ 
4.สรุปเสนอกรมฯ ทราบ 
5.เวียนเผยแพร ่
 

ระดับ 5 
 

-โครงการประชุมช้ีแจงมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา  

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

100,000 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภา
พของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2.1 มีระบบ
สารสนเทศการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่น าไปใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละของข้อมูล
บุคคลในระบบ DPIS ที่
เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 
95 

 - ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบัน  
   
   

            บค.    
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

 มิติท่ี 3  
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
  
 

3.1 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายงานตาม 
ที่กรมก าหนด 
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานที่กรมฯ 
ก าหนด         

ร้อยละ 
10 

-โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

500,000 

3.2 บุคลากรม ี
สังคมแห่งการ
เรียนรู้และสามารถ
พัฒนาขีดความรู้
ความสามารถได้
ด้วยตนเอง 
  

- จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3 
ช่องทาง 

- โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้การจัดการความรู/้ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ   
  ทักษะภายในองค์กร 
 - จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน(SOP)/คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

 
 

            -คณะ  
กรรมการ 
KM/สอ./
สท./ส านัก/
ศูนย์   

  

2,500,000 

- จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  5 เรื่อง 
 

 -ร้อยละของบุคลากรใน
ชุมชนนักปฏิบัติที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

ร้อยละ 
80 

-จ านวนชุมชนนักปฏิบัต ิ
(ชุมชน/ส านัก/ศูนย์) 

5 
ชุมชน 

3.3 บุคลากร
สามารถผลิตผล
งานทางวิชาการ 
และสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้

  -จ านวนผลงาน/
เอกสาร/ต ารา/บทความ
ทางวิชาการที่เผยแพร ่
 

10 ช้ิน 
 

-โครงการเสรมิสร้างทักษะ
การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ (บทความ/แปล/
วิจัย) และการประยุกต์ทาง
อุตุนิยมวิทยา 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
 

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

  
 

3.4 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

-ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการฯและประเมิน 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
1.ศึกษา กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.นัดประชุม
คณะกรรมการฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการฯ 
4.เสนอกรมฯ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดฯ  

ระดับ 5 - โครงการจัดท ามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล  
  
 

             -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

  5.ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ให้ทราบ
โดยทั่วไป  

                

มิติท่ี 4  
ความพร้อม   
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
  
 

 4.1 บุคลากร
ขององค์กรมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

  

 -จ านวนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนและตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นจริง 

 0 คน - โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อ
ความยั่งยืน   
 -กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม เช่น 
*กิจกรรมเสรมิสร้าง
จิตส านึกต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
*กิจกรรมเสรมิสร้างจิต
สาธารณะแก่ข้าราชการ 
*การคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
*ส่งเสรมิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
*การก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ลักษณะทางดา้นคุณธรรม
จริยธรรมเป็นเงื่อนไขในการ
ประเมินบุคคล 
*การจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
บค./ส านัก/
ศูนย์ 
 

500,000 

-จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

5 
กิจกรรม 

- ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รบั
การอบรม/พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม   

ร้อยละ 
10 

- จ านวนช่องทางที่
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของบุคลากร 

3 
ช่องทาง  
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

  
  

 

    
 

   - โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
*รวมรวมเนื้อหา ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
*จัดท าโปสเตอร์ แผ่นผับ 
คู่มือ บทความ เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน เป็นต้น 
 

                

4.2 การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
มีความโปร่งใส
เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 

-ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
กรม ฯ ท่ีมีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล    

ร้อยละ 
80 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- จัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เพิ่มช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ (สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรม
อุตุนิยมวิทยา) 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

 

-ร้อยละของข้อร้องเรียน
ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไข 

ร้อยละ 
80 

-จ านวนหน่วยงานท่ี
รับทราบหลักเกณฑ์ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

15 
หน่วยงาน 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

มิติท่ี 5  
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 
 

 5.1  บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสมดลุ
ระหว่างการ
ท างานและชีวิต
ส่วนตัว 
  
 

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อความ
ผาสุกในชีวิต 

 ร้อยละ 
80 

 

 - โครงการจัดท าแผนสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมอตุุนิยม- 
วิทยา 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ผาสุกในชีวิต เช่น 
 *จัดอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
*จัดสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่ม 
เช่น สถานท่ีออกก าลังกาย 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และบ้านพักอาศัย เป็นต้น 
*จัดกิจกรรม Big cleaning 
Day 
 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

150,000 

 - ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา 
1.แต่งตั้งคณะท างานฯ 
2.ประชุม/สัมมนา/
ระดมความคดิเห็น 
3.จัดท าร่างแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา  
4.เสนอกรมฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
5.เวียนแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
แผนฯต่อไป 

ระดับ 
5 

 

 

 

 



49 
 

มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

 5.2 บุคลากรมี
ความพอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 

- จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 
กิจกรรม 

- โครงการส่งเสรมิบุคลากร
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น 
*สร้างชมรมพอเพียง 
*ส่งข้าราชการไปอบรม
อาชีพ หลักสูตรต่าง ๆ 
*ส่งเสรมิให้ข้าราชการปลูก
ผักสวนครัว 
*ส านักงานสร้างสุข 
*สร้างเสริมความรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
*ศึกษา ดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบ 
ฯลฯ 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

200,000 

  5.3 บุคลากรมี
จิตสาธารณะ
และความ
สามัคคีใน
องค์กร 
 

- จ านวนกิจกรรม CSR 1 
กิจกรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมจติ
สาธารณะ(CSR) เช่น 
* ปลูกป่า  บ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นต้น 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

100,000 

- จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน 

5 
กิจกรรม 

-กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร   เช่น 
*กีฬาสีประจ าป ี
 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

350,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

57 
พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย. 
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย. 
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

  
 

  
 

  
  

  
  

  *กิจกรรมการตาม
ประเพณี เช่น ปีใหม่  
สงกรานต์ วันเกดิกรม     
วันเข้าพรรษา วันลอย
กระทง เป็นต้น  
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5.2  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
          ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพในทุกสายงานเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
4. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
  

พันธกิจ 
1)  เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้
สามารถระบุพื้นท่ีได้ถึงระดับต าบล 
2)  พัฒนาคุณภาพขอ้มลูสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผู้รับบริการ 
3)  ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการดา้นอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4)  เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ง
องค์ความรู้ด้านอุตุนยิมวิทยา  และแผ่นดินไหวเพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

 มิติท่ี 1  
ความ
สอดคล้อง
เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

1.1 บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ
เหมาะสมกับ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและพัฒนา 

ร้อยละ 
30 

- โครงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา  
 - จัดท าหลักสตูรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
WMO/ICAO และอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง  
-โครงการจดัท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

3,000,000 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาท่ีได้รบัการพัฒนา 

ร้อยละ 
80 

- จ านวนหลักสูตรที่จัด
อบรมตามมาตรฐาน 
WMO,ICAO 

5 
หลักสูตร 

1.2  กรมมี
โครงสร้าง
อัตราก าลังที่
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

- ระดับความส าเร็จในการ 
หาความต้องการก าลังคน 
1. ศึกษา กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ส ารวจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและ
ความต้องการอัตรา ก าลัง
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 
ส านัก/ศูนย์ 
 3. ส ารวจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและ
ความต้องการอัตรา ก าลัง
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 4 
ส านัก/ศูนย์           

 ระดับ5 
 

-ส ารวจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และปรมิาณของส านัก/ศูนย ์

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

   4. ส ารวจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและ
ความต้องการอัตรา ก าลัง
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 6 
ส านัก/ศูนย์    
 5. ส ารวจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและ
ความต้องการอัตรา ก าลัง
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 8 
ส านัก/ศูนย์               

                

  1.3  มีแผน
สร้างความ 
ก้าวหน้าใน
สายงานรอง 
และสายงาน
สนับสนุน 

-  จ านวนต าแหน่ง
เป้าหมายทีไ่ด้จดัท าแผน
เส้นทางการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน  
  
 

3 
ต าแหน่ง 

- โครงการจัดท าแผน
เส้นทางการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงาน
รองและสายงานสนับสนุน  
  

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

150,000 

 1.4  มี
มาตรฐานและ
แนวทางที่
ชัดเจนในการ
ด าเนินการ
ตามแผนสรา้ง
ความก้าวหน้า
ในสายงาน 

-ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามแผน
สร้างความก้าวหน้าในสาย
งาน 
1. ตั้งคณะท างานฯ 
2. ระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. ร่างแผนพัฒนาฯ 

ระดับ 5 
 

-โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

5,000 
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มิติ  

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  4. เวียนแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็น 
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างแผน 
พัฒนาฯเสนอกรมฯ
เห็นชอบ 

                

 1.5 รักษา
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงให้
คงอยู่ใน
องค์กร 

-ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนส่งเสริม/พัฒนา
ผู้ที่มีทักษะ/สมรรถนะสูง
คัดเลือกข้าราชการ      
พลเรือนสามัญเข้าสูร่ะบบ
ราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 
1. ตั้งคณะท างานฯ 
2. ระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. ร่างแผนพัฒนาฯ 
4. เสนอกรมฯใหค้วาม
เห็นชอบ 
5. เวียนแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ   

ระดับ 5 
 

-  โครงการจัดท าแผน
ส่งเสริม/พัฒนาผู้ที่มีทักษะ/
สมรรถนะสูง 

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

  

 1.6 ผู้บริหารมี
ทักษะการ
บริหารงานเชิง  
กลยุทธ์ 

-ระดับความส าเร็จในการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
และตัวช้ีวัดสู่หน่วยงาน
และบุคคล  

ระดับ 5 
 

-การถ่ายทอดยุทธศาสตร/์
ตัวช้ีวัดสู่หน่วยงานและ
บุคคล   

            -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย์  
 

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

   1. ปรับปรุง ทบทวน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
2. เวียนแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดทราบ 
3. จัดท าค ารับรองกับ
หน่วยงานระดับส านัก/
ศูนย์ 
4. ส านัก/ศูนย์ถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดให้หน่วยงานใน
สังกัด 
5. หน่วยงานในสังกัด
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดสูร่ะดับ
บุคคล 

  
 

                  
 

  

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภา
พของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

2.1 มีระบบ
สารสนเทศการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ที่น าไปใช้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละของข้อมูล
บุคคลในระบบ DPIS ที่
เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 
95 

 - ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบัน  
   
   

            บค. /สท.   
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

 2.2 มีฐานข้อมูล
ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย
รายบุคคล
ส าหรับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

-ระดับความส าหรับใน
การจัดท าฐานข้อมลู 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 
1. รวบรวมตัวอย่าง
ตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
สายงานต่าง ๆ  
2. ประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคลของแต่ละ 
สายงาน 
3. จัดท าคู่มือตัวอย่าง
ตัวช้ีวัดในสายงานต่าง ๆ 
ของกรม 
4. เสนอกรมฯพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ 
5. เวียนแจ้งและตดิ
ประกาศไว้ในระบบ
อินทราเน็ตของกรมฯ 
 

ระดับ 5 -โครงการจดัท าฐานข้อมูล
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล 

            บค./สท./
ส านัก/ศูนย ์

150,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

 มิติท่ี 3  
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
  
 

3.1 บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในสายงานตาม 
ที่กรมก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายงานท่ีกรมฯ 
ก าหนด         

ร้อยละ 
10 

-โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์

500,000 

3.2 บุคลากรม ี
สังคมแห่งการ
เรียนรู้และสามารถ
พัฒนาขีดความรู้
ความสามารถได้
ด้วยตนเอง 
  

- จ านวนช่องทางของ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3 
ช่องทาง 

- โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้การจัดการความรู/้ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ   
ทักษะภายในองค์กร 
 - จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน(SOP)/คู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

 
 

            -คณะ  
กรรมการ 
KM/สอ./
สท./ส านัก/
ศูนย์   

  

500,000 

- จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  5 เรื่อง 
 

 -ร้อยละของบุคลากรใน
ชุมชนนักปฏิบัติที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

ร้อยละ 
80 

-จ านวนชุมชนนักปฏิบัต ิ
(ชุมชน/ส านัก/ศูนย์) 

5 
ชุมชน 

3.3 บุคลากร
สามารถผลิต 
ผลงานทาง
วิชาการ 
และสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้

  -จ านวนผลงาน/
เอกสาร/ต ารา/บทความ
ทางวิชาการที่เผยแพร ่
 

10 ช้ิน 
 

-โครงการเสรมิสร้างทักษะ
การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ (บทความ/แปล/
วิจัย) และการประยุกต์ทาง
อุตุนิยมวิทยา 

             สอ./พน./ 
 ส านัก / 
ศูนย์ 
 

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยทุธ ์

 

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  -ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ายุทธศาสตร ์
ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ  
1. วางแผนการด าเนินงาน
ในการยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์งานวิจัยกรม
อุตุนิยมวิทยา  
2. จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์งานวิจัยกรม
อุตนุิยมวิทยา 5 ปี (พ.ศ.
2559-2563) เสนอกรมฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3. มีแผนยุทธศาสตร์
งานวิจัยกรมอุตุนิยมวิทยา 
5 ปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.
2563) ที่ได้รับอนุมัติและ
แจ้งเวียนให้ข้าราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยาทราบ 
4. ส ารวจความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย
กรมอุตุนิยมวิทยา 5 ปี    

5 - โครงการจัดท ายุทธศาสตร ์
ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ 

 

             สอ./พน./ 
 ส านัก /   
ศูนย์ 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

 

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  (พ.ศ.2559- พ.ศ.2563) 
ในระดับสายงานวิชาการ
5. วิเคราะห์และประมวล 
ผลส ารวจเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
งานวิจัยกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
งานวิจัยกรมอุตุนิยมวิทยา
ใน ปี พ.ศ.2560 

                   
 

 

-ระดับความส าเร็จใน
การจัดตั้งคลินิก ARD 
-ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ายุทธศาสตร ์
ARD ในระดับสายงาน
วิชาการ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
ส ารวจ และวิเคราะห์
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
2. ก าหนดรูปแบบและ
แนวทางการให้บริการ   
 

5 - โครงการจัดตั้งคลินิกให้
ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนา (ARD) 
 

             สอ./พน./ 
  ส านัก / 
ศูนย์ 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  3. ด าเนินการให้บริการ
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
4. ประเมินผล ตดิตามผล
การให้บริการ  
5. รายงานผลและน าผล
การประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนากิจกรรม 
การให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการให้ดียิ่งขึ้น 

                

 3.4 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
ผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 

ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการฯและประเมิน 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
1.ศึกษา กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวคิด และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
2.นัดประชุม
คณะกรรมการฯ   

ระดับ 5 - โครงการจัดท ามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
รายบุคคล  
  
 

             -บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  3.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าเพื่อ 
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการฯ 
4.เสนอกรมฯ เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดฯ 
5.ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ให้ทราบ
โดยทั่วไป  

                

มิติท่ี 4  
ความพร้อม   
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
  
 

 4.1 บุคลากร
ขององค์กรมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

  

 -จ านวนบุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนและตรวจสอบ
แล้วว่าเป็นจริง 

 0 คน - โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อ
ความยั่งยืน   
 -กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม เช่น 
*กิจกรรมเสรมิสร้าง
จิตส านึกต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
*กิจกรรมเสรมิสร้างจิต
สาธารณะแก่ข้าราชการ 
   

              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
บค./ส านัก/
ศูนย์ 
 

500,000 

-จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร 

5 
กิจกรรม 

- ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รบั
การอบรม/พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม   

ร้อยละ 
10 

- จ านวนช่องทางที่
ส่งเสริมคณุธรรม 

3 
ช่องทาง  
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  
  

 

   จริยธรรมของบุคลากร 
 

  *การคัดเลือกข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าดีเด่น 
*ส่งเสรมิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
*การก าหนดหลักเกณฑ์ให้
ลักษณะทางดา้นคุณธรรม
จริยธรรมเป็นเงื่อนไขในการ
ประเมินบุคคล 
*การจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  
- โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
*รวมรวมเนื้อหา ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
*จัดท าโปสเตอร์ แผ่นผับ 
คู่มือ บทความ เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ 
เว็บไซต์ หนังสือเวียน เป็นต้น 

                

4.2 การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
มีความโปร่งใส
เป็นธรรม
ตรวจสอบได ้

-ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
กรม ฯ ที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 
80 

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- จัดท ามาตรฐาน
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

            บค./สอ./
ส านัก/ศูนย ์
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  -ร้อยละของข้อร้องเรียน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไข 

ร้อยละ 
100 

- เพิ่มช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์(สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรม
อุตุนิยมวิทยา) 

              

-จ านวนหน่วยงานท่ี
รับทราบหลักเกณฑ์ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

15 
หน่วยงาน 

มิติท่ี 5  
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความสมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 
 

 5.1  บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความสมดลุ
ระหว่างการ
ท างานและชีวิต
ส่วนตัว 
  
 

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อความ
ผาสุกในชีวิต 

 ร้อยละ 
80 

 

 - โครงการจัดท าแผนสร้าง
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมอตุุนิยม- 
วิทยา 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ผาสุกในชีวิต เช่น 
 *จัดอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
*จัดสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่ม 
เช่น สถานท่ีออกก าลังกาย 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และบ้านพักอาศัย เป็นต้น 
*จัดกิจกรรม Big cleaning 
Day 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 
 
ทุก
หน่วยงาน 

 
 
 
 
150,000 

 - ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม
อุตุนิยมวิทยา ประจ าปี 
2559 
1.แต่งตั้งคณะท างานฯ 
2.ประชุม/สัมมนา/
ระดมความคดิเห็น 
3.จัดท าร่างแผนสร้าง
ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรม 

ระดับ 
5 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  อุตุนิยมวิทยา  
4.เสนอกรมฯพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
 5.เวียนแจ้งหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
แผนฯต่อไป 

                

 5.2 บุคลากรมี
ความพอเพียง 
ในการใช้ชีวิตทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม 

- จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 
กิจกรรม 

- โครงการส่งเสรมิบุคลากร
ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น 
*สร้างชมรมพอเพียง 
*ส่งข้าราชการไปอบรม
อาชีพ หลักสูตรต่าง ๆ 
*ส่งเสรมิให้ข้าราชการปลูก
ผักสวนครัว 
*ส านักงานสร้างสุข 
*สร้างเสริมความรูด้้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
*ศึกษา ดูงานหน่วยงาน
ต้นแบบ   ฯลฯ 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

100,000 

  5.3 บุคลากรมี
จิตสาธารณะและ
ความสามัคคีใน
องค์กร 

- จ านวนกิจกรรม CSR 1 
กิจกรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมจติ
สาธารณะ(CSR) เช่น 
* ปลูกป่า  บ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นต้น 

            บค./ส านกั/
ศูนย์   
 

100,000 
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มิติ  เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs)   
เป้าหมาย 

 
แผนงาน/โครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  

งบประมาณ 
(บาท)  ต.ค. 

58 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
59 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

  
 

  
 

 - จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน 
  

5 
กิจกรรม  

  

-กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร   เช่น 
*กีฬาสีประจ าปี  *กิจกรรม
การตามประเพณี เช่น ปี
ใหม่  สงกรานต์ วันเกิดกรม     
วันเข้าพรรษา วันลอย
กระทง เป็นต้น  
  
 

            บค./ส านัก/
ศูนย์   
 

350,000 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

มิต ิ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    รอบ 3 เดือน 

มิต ิ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ยังไม่ต้องแนบ
เอกสาร/หลักฐาน    
การด าเนินการ 
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