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ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. 

(ฉบับทบทวน) 

แ 

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า ครั้งที่ 4/2515 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2515) 



1. การบรหิารทรพัยากร
บุคคลมคีวามโปรง่ใส  

เป็นธรรม 

2 

เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสน. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2514-2511) 

ปัจจัย 
 

วิสัยทศัน ์และพนัธกจิ  
ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

เป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร ์
 

1. วิสัยทศัน์ 
สร้างความเปน็เลิศ 

ทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อขับเคลื่อนและสนบัสนนุ 

การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สสน. 

2. พันธกจิ 
1. ยกระดบัและพฒันากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
     ให้มีประสิทธิภาพ  
2. สร้างบคุลากรให้มคีวามเช่ียวชาญที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์ควบคู่กับ 
     หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนนุการ 
     ปฏิบัติงานในยคุดิจิทัล 
4. ผลักดัน สสน. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่ง 
     ความสุข รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 

แนวทาง สสน. 

แนวทางภาครฐั 

 วิสัยทศัน ์ พันธกจิ ของ สสน. 
 ผลการวิเคราะห ์SWOT  
ด้านบคุลากร ของ สสน. 

ส่งเสรมิธรรมาภบิาล  
(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม /
แผนปฏิบัติการป้องกันทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ) 

 แนวทางการพฒันาบคุลากรภาครฐั 
     (Mindset, Skillsets, Ecosystem) 
 การพฒันาทกัษะดา้นดิจทิลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) : 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) : 
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน ้า
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) : 
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ทร ัพยากรบ ุคคลท ี ่ท ันสม ัย  พร ้อมรองร ับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) : 
สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู ้  พัฒนา
กระบวนการท างาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามค่านิยมหลักของ สสน. 

กรอบการประเมนิผลองคก์ารมหาชน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2515 

2. รักษาและสรา้งคนดี 
และคนเก่งใหพ้ฒันา สสน. 

ไปสู่ความยัง่ยนื 

3. บุคลากร 
มีขีดความสามารถพรอ้ม
รองรับการเปลีย่นแปลง 



ยุทธศาสตร ์
 

ผลด าเนนิงาน 
ปี 2560 - 2563 

แผนบรหิารงานบคุคล 
ปี 2564 - 2566 

เป้าประสงค ์
ปี 2564 - 2566 

ผลผลติ 
ปี 2564 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (HRM) : 
เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (HRD) : 
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ให้สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาและบริหารจัดการน ้าของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (HRIS) : 
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ทันสมัย 
พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (OD) : 
สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้  
พัฒนากระบวนการท างาน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลักของ 
สสน. 

1. เกิดกระบวนการท างานที่โปร่งใส และ 
    ถูกต้อง (4  ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ) 
2. ทบทวนต าแหน่งงาน ระดับต าแหน่ง JD  
    และเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งเสร็จสิ้น  
    (100%) 

1. ปรับปรุงสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้อง 
    กับ JD ใหม่เสร็จสิ้น (100%) 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม 
    คุณธรรม 100% 
 

ผู้บริหารและบุคลากรสามารถท างานด้าน
งานบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ระบบ) 
 
 

1. จัดท า Process flowchart เฉพาะงานที่ 
    ตอบโจทยภ์ารกจิหลกั  
2. จัดท าระบบจดัการองค์ความรู ้ติดตั้งบน 
    Intranet ของ สสน. และมีองค์ความรู้บน 
    ระบบทั้งสิ้น 52 รายการ 

สสน. เป็นองค์กรระดบัคณุธรรม  โปร่งใส 
และสร้างความมั่นคงในงานให้บุคลากร 
(สสน.-กพร.-ปปช.) 
 
 

สสน. มคีนดีและคนเกง่ มีผู้สืบทอด 
ต าแหนง่งาน รวมทั้ง มีระบบนิเวศที่ดี ใน 
การปฎิบัติงาน (สสน.-กพ.)   
 
 

สสน.มีระบบงานบคุคลแบบ Paperless ที่
รวดเร็ว คล่องตัว เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ ในยุค New Normal (สสน.- 
กพร.) 
 

สสน. มรีะบบจดัการองค์ความรู ้รวมทั้ง มี
กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงกันและชดัเจน 
(สสน.) 
 
 

เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพชีวติของ
บุคลากร ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ 
สสน. ตามหลกัธรรมาภบิาล. 
 

พัฒนาขดีความสามารถ ความเชีย่วชาญของ
บุคลากร ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและ
บริหารจัดการน ้าของประเทศ 
 
 

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย พร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
 

สร้างกระบวนการจดัการองคค์วามรู ้พัฒนา
กระบวนการท างาน และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรตามค่านิยมหลักของ สสน. 
 
 

1. ผลประเมิน ระดับ 2 (องค์กรคุณธรรม)  
    ต่อปี 
2. ผลประเมิน ITA มากกว่า 35% ต่อปี 
3. ระบบ Succession plan 
 

1. มี Successor ที่พร้อมในต าแหน่งงาน 
    ส าคัญ 
2. ไม่มีบุคลากรที่ท าผิดวินัยร้ายแรง 
3. บุคลากรมีผลประเมิน competency 
    gap ลดลงเฉลี่ย 10% 

มีระบบ IT ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลัก
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (100%) 
 
 
 

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

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสน. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2514-2511) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
ให้สามารถสนับสนนุการพัฒนาและบริหารจัดการน ้า 

ของประเทศ 

1. ว ิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลย ี  และนว ัตกรรม ด ้าน 
     สารสนเทศทรัพยากรน ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
     คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

2. บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน ้า 
     แห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน ้า 
     ของประเทศ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา 
     เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน ้า 
     ทั้งในและต่างประเทศ 

4. น าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และ 
     ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน 
     น าไปใช้ประโยชน์ 

ใช้สถานการณ์และสภาพปัญหาจริงเป็นโจทย์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย 

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าและภูมิอากาศแห่งชาติให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลที่สอดรับกับความ

ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ 

ผลิตผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ส าหรับอนาคต เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ/เคร่ืองมือในการท างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

พัน
ธก
ิจ 

กล
ยุท
ธ์ 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของ สสน. วิสัยทัศน ์
(HR Vision) 

พันธกิจ 
(HR Mission) 

“สร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทศัน์และพันธกจิของ สสน.” 
1. ยกระดับและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  

2. สร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
    ผลสัมฤทธิ์ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

4. ผลักดัน สสน. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กร 
    แห่งความสุข รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร 

เป้าหมาย 
(Goals) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม รักษาและสร้างคนดีและคนเก่งให้พัฒนา สสน. ไปสู่ความยั่งยืน บุคลากรมีขีดความสามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ที่สนับสนุน 
การด าเนินงานของ สสน. ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทีท่ันสมยั พร้อมรองรับ 
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ พัฒนา

กระบวนการท างาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามค่านิยมหลักของ สสน. 

กล
ยุท
ธ์ 

กล
ยุท
ธ์ 

กล
ยุท
ธ์ 

1. พัฒนากระบวนการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการและ 
    ประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
    ตอบสอบความต้องการขององค์กรอย่างมืออาชีพ  
2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้น าไปสู่องค์กร 
    แห่งคุณธรรม 
3. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    ด้านคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
4. สร้างขวัญและก าลังใจโดยการเชิดชูผู้ได้รับรางวัล 
       เชิดชูเกียรติ 

พัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  

1. ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
    ทุกส่วนงานของ สสน. เพื่อให้เกิดมาตรฐาน 
    การท างานตามกระบวนการ  
2. พัฒนาระบบจัดเก็บความรู้ของ สสน.  
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมหลัก 
    ของ สสน.  

1. ปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ใน 
    การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ท างานบนหลักคุณธรรม 
    และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม  
2. พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานของบุคลากร 
    ที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ สสน.  
3. สร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริม 
    และสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อให ้
    เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

กล
ยุท
ธ์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : 
“เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธภิาพ 

และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2564-2566) 

ของ สสน. 
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