แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
ของ สสน.
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ ครั้งที่ 2/2514
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2514)
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เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สสน. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
ปัจจัย
แนวทาง สสน.
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
ของ สสน.

แนวทางภาครัฐ
กรอบการประเมินผลองค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2514
(Deploy KPI, KM)
ส่งเสริมธรรมาภิบาล
(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม /
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(Mindset, Skillsets, Ecosystem)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศ

ทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สสน.
2. พันธกิจ
1. ยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ควบคู่
กับหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
4. ผลักดัน สสน. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่ง
ความสุข รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) :

การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

1. การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ

โปร่งใส เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) :

บุคลากรมีขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้
สามารถสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้า
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) :

การบริ ห ารงานบุ ค คลด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีฐานข้อมูล ถูกต้อง สะดวก แม่นย า
เหมาะสมกับยุครัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) :

สสน. มี ก ระบวนการท างานที ่ ช ั ด เจน คล่ องตั ว
รวมทั้ง มีระบบจัดการความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร

2. รักษาคนดีและ
คนเก่งให้อยู่ร่วมงาน
กับ สสน.

3. บุคลากร

มีขีดความสามารถ
พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 Strengths

• ผู้นาและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลทั้งทางด้านบริหารจัดการและงบประมาณ
• บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รบั
• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ช่วยรองรับการปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนการทางานและ
การตัดสินใจของผู้บริหาร

 Opportunities
• บุคลากรมีโอกาสนาเสนอ แลกเปลี่ยน และปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
• นโยบายภาครัฐมีส่วนช่วยผลักดันประสิทธิภาพในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
• ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ช่วยเพิุมประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารงานบุคคล
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 Weakness

• กระบวนการทางานยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
• ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
• ความรูแ้ ละข้อมูลติดตัวคน (Tacit knowledge)
• เน้นเป้าหมายฝ่าย มากกว่าองค์กร

 Threats
• งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
• ปริมาณงานร้องขอจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบ
ต่อภาระงานของบุคลากร

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี ของ สสน.
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) :
การบริ ห ารงานบุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สนั บ สนุ น การด าเนิน งานของ สสน. ตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) :
บุคลากรมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและบริหาร
จัดการน้าของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) :
การบริหารงานบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ฐานข้ อมูล ถู กต้อ ง สะดวก
แม่นยา เหมาะสมกับยุครัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) :
สสน. มี ก ระบวนการท างานที ่ ช ั ด เจน
คล่องตัว รวมทั้ง มีร ะบบจัดการความรู้ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
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เป้าหมาย
2564 - 2566

ผลผลิต
2564 - 2566

ผลดาเนินงาน
2560 - 2563

แผนบริหารงานบุคคล
2564 - 2566

1. เกิดกระบวนการทางานที่โปร่งใส และ
ถูกต้อง (4 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ)
2. ทบทวนตาแหน่งงาน ระดับตาแหน่ง JD และ
เกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งเสร็จสิูน (100%)

เพิุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
บุคลากร ที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

สสน. เป็นองค์กรระดับคุณธรรม โปร่งใส
และสร้างความมั่นคงในงานให้บุคลากร

1. ปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้อง
กับ JD ใหม่เสร็จสิูน (100%)
2. ผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริม
คุณธรรม 100%

พัฒนาขีดความสามารถ ความเชีย่ วชาญของ
บุคลากร ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการน้าของประเทศ

สสน. มีคนดีและคนเก่ง มีผู้สืบทอด
ตาแหน่งงาน รวมทั้ง มีระบบนิเวศที่ดี ใน
การปฎิบัติงาน (สสน.-กพ.)

ผู้บริหารและบุคลากรสามารถทางานด้าน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ระบบ)

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย พร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สสน.มีระบบงานบุคคลแบบ Paperless ที่
รวดเร็ว คล่องตัว เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ ในยุค New Normal (สสน.-

มีระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลัก
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (100%)

1. จัดทา Process flowchart เฉพาะงานที่
ตอบโจทย์ภารกิจหลัก
2. จัดทาระบบจัดการองค์ความรู้ ติดตั้งบน
Intranet ของ สสน. และมีองค์ความรู้บน
ระบบทั้งสิูน 52 รายการ

สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนา
กระบวนการทางาน และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยมหลักของ สสน.

สสน. มีระบบจัดการองค์ความรู้ รวมทั้ง มี
กระบวนการทางานทีเ่ ชือ่ มโยงกันและชัดเจน

1. มี Process flowchart ที่ครบทุกภารกิจ
และมีความเชื่อมโยงกันทั้ง สสน. (100 %)
2. มีองค์ความรู้บนระบบปีละ 15 รายการ
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(สสน.-กพร.-ปปช.)

1. ผลประเมิน ระดับ 2 (องค์กรคุณธรรม)
ต่อปี
2. ผลประเมิน ITA มากกว่า 35% ต่อปี
3. ระบบ Succession plan
1. มี Successor ที่พร้อมในตาแหน่งงานสาคัญ
2. ไม่มีบุคลากรที่ทาผิดวินัยร้ายแรง
3. บุคลากรมีผลประเมิน competency
gap ลดลงเฉลี่ย 10%

กพร.)

(สสน.)

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
วิสัยทัศน์ (Vision) :
ของ สสน.
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ

1. วิ จ ั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ต กรรม ด้ า น
สารสนเทศทรั พยากรน ้า และการเพิุม ประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลน้าแห่งชาติ

กลยุทธ์

และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”

ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สาหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที

พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เครื่องมือในการทางาน
เพื่อเพิุมประสิทธิภาพการทางาน

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ

4. น าเสนอและถ่ า ยทอดผลการวิ จ ั ย และพั ฒ นา และ
ส่ งเสริ มให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน ชุ มชน และประชาชน
นาไปใช้ประโยชน์

ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน.
“สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สสน.”
2. สร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รักษาคนดีและคนเก่งให้อยู่ร่วมงานกับ สสน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้า
ของประเทศ
1. ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางานบนหลักคุณธรรม
และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
2. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทางานของบุคลากร
ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ สสน.
3. ระบบนิเวศในการทางาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์

1. พัฒนากระบวนการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่บุคลากร
2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ สสน. ให้ทันสมัย
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
4. สร้างขวัญและกาลังใจโดยการเชิดชูผู้ได้รับรางวัล
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เชิดชูเกียรติ

3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

4. ผลักดัน สสน. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร
แห่งความสุข รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร
บุคลากรมีขีดความสามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีท่ ันสมัย พร้อมรองรับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทลั

สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนา
กระบวนการทางาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามค่านิยมหลักของ สสน.

พัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กลยุทธ์

1. ยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุน
การดาเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

3. สร้ า งเครือ ข่า ยความร่ วมมือ ในการวิ จั ยและพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้า
ทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
(HR Vision)
พันธกิจ
(HR Mission)
เป้าหมาย
(Goals)

2. บู รณาการข้ อ มูล และให้ บ ริก ารระบบคลัง ข้ อ มู ล น ้ า
แห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้า
ของประเทศ

1. ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการทางาน
ทุกส่วนงานของ สสน. เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
การทางานตามกระบวนการ
2. พัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ของ สสน.
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลัก
ของ สสน.
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