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 สวนที่ 1  
บทนํา 

 
1. ความเปนมา 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  ประจําปงบประมาณ 2550  ในมิติที่ 4  มิติดานการพัฒนา
องคกร    ประเด็นการประเมินผล : การจัดการทุนดานมนุษย    ตัวช้ีวัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล    น้ําหนัก : รอยละ 2   โดยการประเมินผลพิจารณาจากระดับ
ขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของสวนราชการ  
โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2551 – 2553  ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง / แผนงาน / 
โครงการที่กําหนดขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ.2551  ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนไดกําหนดระดับชั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ขั้นตอนที่ 1 : สวนราชการจดักจิกรรมการพฒันาหรือเสรมิสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพฒันา 
ระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลและจดัทําแผนกลยทุธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแก
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกีย่วของกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา รอยละ 60 

2 ขั้นตอนที่ 2 : สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบนัดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2  ของปงบประมาณ 2550 โดยในรายงานผลการประเมนิสถานภาพฯ มกีารระบุจุด
แข็ง และ จุดออน ของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรพัยากรบุคคล 

3 ขั้นตอนที่ 3 : สวนราชการวเิคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกาํหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย  ยทุธศาสตร และแผนบริหารราชการของสวน
ราชการ 

4 ขั้นตอนที่ 4 : สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยทุธดานการบริหารทรพัยากรบุคคลและตวัช้ีวัดผล
การปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

5 ขั้นตอนที่ 5 : สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ไดรับความ
เหน็ชอบจากหวัหนาสวนราชการ  และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาที่ของสวน
ราชการไดรับทราบ 

 

ทั้งนี้ กรมฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 
2551 – 2554   ตามขั้นตอนตางๆ ทั้ง 5 ขั้นตอน เสร็จเรียบรอยแลว โดยแผนกลยุทธของกรมพัฒนาที่ดิน
มีความสอดคลองกับมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
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มาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(HR Scorecard) 

  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 
                               มีนโยบายแผนงานและมาตรการดาน HR ที่สอดคลองกับเปาหมายพันธกิจ 
                                   ของสวนราชการและจังหวัด 
                                                มีการวางแผนการบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Management) 
                                                มีการบริหารกําลังคนกลุมที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent            
                                                           Management) 
                                                                 มีการสรางพัฒนาและสืบทอดของตําแหนงบริหาร        
                                                                            (Continuity and Replacement  
                                                                                   Plan) 

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
 

 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองและทักเวลา 
 ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตองเที่ยงตรง 

 ทันสมัย และนํามาใชประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สัดสวนคาใชจายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ 

งบประมาณรายจายเหมาะสม สะทอนผลิตภาพและคุมคา 
 นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช  

               (HR Automation) 

                                    ประสิทธิผลของ             
                       การบรหิารทรัพยากรบคุคล  

                    (HRM Program Effectiveness) 
 

                   การรักษาขาราชการที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 
             ความพึงพอใจของขาราชการตอนโยบาย มาตรการ 
     การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 การมีระบบการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และคุมคา และมีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สามารถจําแนกและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

ความพรอมรับผิด 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 

 การรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดําเนินการทางวินัยบน    
หลักการของความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 
 ความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพรอมใหมีการตรวจสอบ 

คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

 (Quality of Work Life) 
 

 ความพึงพอใจของขาราชการตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน 

 การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจาก
สวัสดิการที่กฎหมายกําหนด 

 ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการ 
ผูปฏิบัติงาน และระหวางขาราชการและ 
ผูปฏิบัติดวยกัน 

2. มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
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 มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การท่ีสวนราชการและจังหวัด มีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
 (ก) สวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมี
ความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 (ข) สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน
ราชการและจังหวัดทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) 
สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 
 (ค) สวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือ
สมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการและจังหวัด 
(Talent Management) 
 (ง) สวนราชการและจังหวัด มีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้ง       
มีแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการทํางาน 
 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด  (HR 
Transactional Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด เชน          
การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรม
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  
 (ข) สวนราชการและจังหวัดมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
และจังหวัดไดจริง 
 (ค) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองบประมาณ
รายจายของสวนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 
 (ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริหาร (HR Automation) 
 



 4

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 
กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
 (ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมายพันธกิจของสวน
ราชการของจังหวัด (Retention) 
 (ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 
 (ค) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของ
สวนราชการและจังหวัด 
 (ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตาง 
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ขาราชการและผูปฏิบัติงานเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ
ผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการและจังหวัด 
 

 มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการและ
จังหวัดจะตอง 
 (ก) รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
 (ข) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ทั้งนี้จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก
กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด 
 

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่สวนราชการ
หรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
 (ก) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการ
ใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไม
สูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 
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 (ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสม สอดคลองกับการตองการและสภาพของสวนราชการและจังหวัด 
 (ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการและจังหวัด กับ
ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการ และผูปฏิบัตงิานดวยกันเอง 
 และใหกําลังคนมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ 
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สวนที่ 2 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน   มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ขั้นเตรียมการกอนการดาํเนินการ 
กรมฯแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรองอธิบดี

ดานปฏิบัติการเปนประธาน รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  : การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล   ซ่ึงกรมฯตองจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา รอยละ 60 

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนา
ที่ดิน”  เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ  2550 ณ หองประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมการใหความรู โดยใหมีการบรรยาย เร่ือง “แนวคิดและหลักการในการ
บริหาร และการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard”           
ดร.สุรพงษ  มาลี   จากสํานักงาน ก.พ. มาเปนวิทยากรใหความรูแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสิ้น 104 คน คิดเปนรอยละ 70  ประกอบดวย  

- ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ ไดแก  รองอธิบดี   ผูอํานวยการสํานัก / กอง ทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาค   

- เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก  หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน  ขาราชการกองการเจาหนาที่  
และเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการสํานัก / กอง มอบหมายใหปฏิบัติงานดานงานบุคคล  

กําหนดการสมัมนาและรายชื่อตามภาคผนวก 2  
2) ในการสัมมนาฯ กองการเจาหนาที่ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบไดบันทึกการ

บรรยาย   ลงแผน DVD แจกจายใหทุกหนวยงานเพื่อเผยแพรใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานไดรับความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard  

ขั้นตอนที่ 2  : การประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   การวิเคราะห
จุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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2.1 การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 
กรมพัฒนาที่ดินไดจัดใหมีการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล ของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยใชวิธีการประเมินเพื่อใหไดขอมูล               
3 ชองทาง  ดังนี้ 

1. จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทาง HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน”  
เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ  2550 ณ หองประชุม 801  กรมพัฒนาที่ดิน  ไดแบงกลุมยอย วิเคราะหความ
ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Stakeholder Analysis)
และวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR SWOT Analysis) จากนั้นคณะทํางาน
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน  นํามาสรุปเปนภาพรวม  ดังนี้ 

1.1 ผูมีสวนไดเสียภายใน / ทางตรง แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
1) ผูบริหาร / ผูอํานวยการสํานัก/ กอง  มีความตองการและความคาดหวังตอการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
 

สิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการจากสวนราชการ 
 

ระบบ/โครงสราง/กระบวนการ/เทคโนโลยี ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองมี 
เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1) ความกาวหนา  ความเทีย่งธรรม  ผูบริหาร 1)ระบบการบริหารจัดการทีด่ี 
มืออาชีพ  2)ระบบคุณธรรม 
2) มีโยบายที่ชัดเจน 3) ระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
3)  มีความรับผิดชอบ มีการทํางานเปนทีม ตามสมรรถนะ   ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
4) จัดคนใหเหมาะกับงาน 4) ระบบการสรางแรงจูงใจ 
5)  การบริหารงบประมาณทนัตอสถานการณ 5) ระบบงบประมาณที่จดัสรรพอเพียงและ 
6) เทคโนโลยทีี่ทันสมัย สมเหตุสมผลกับงาน  
7) ช่ือเสียง ความสําเร็จ ผลงาน 6) ระบบการตดัสินใจ (การตรวจสอบงาน 
8) สามารถดําเนินงานใหมีคณุภาพ รวดเรว็    การควบคุมภายใน, PSA.) 
สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายกรมฯ 7) ระบบการจดัการความรู 
 8) สรางระบบรับรอง  และสนับสนุนแนวคิด 
 การทํางาน 
 9) เทคโนโลยดีานการบริการสารสนเทศ 
 10) มีการประเมินถอดถอนผูบริหารโดย 
 ผูปฏิบัติงาน 
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2) หัวหนาสถานีพัฒนาท่ีดนิ / กลุม / ฝาย / นักวิชาการ / ผูปฏบิัติ  มีความตองการ
และความคาดหวังตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

 
 
 

สิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการจากสวนราชการ 
 

ระบบ/โครงสราง/กระบวนการ/เทคโนโลยี ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองมี 
เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1) ความกาวหนาตามสายงาน  1) ระบบการบริหารจัดการทีด่ี 
2) ความเทีย่งธรรม 2)ระบบคุณธรรม  ยุติธรรม 
3) ผูบริหารมืออาชีพ  มีวิสัยทัศนในการทํางาน 3) ระบบการพฒันาองคความรู 
4) ตองการขวญักําลังใจ 4) ระบบการตดัสินใจ (การตรวจสอบงาน 
 ควบคุมภายใน PSA) 
 5) สรางระบบรับรอง  และสนับสนุนแนวคิด 
 การทํางาน 
 6)งบประมาณ เพียงพอ 
 7)มาตรฐานในการสรรหาและการเลื่อนระดับ 
 โปรงใสเปนมาตรฐานเดยีวกนั(Only one 

standard) 
 8)หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขารับการพัฒนา 
 9)สรางเครือขายการเรียนรู 
 10)เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 11)นโยบายชดัเจน 
 12) สรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน 
 13)การสนับสนุนการศึกษาอบรม  ดูงาน 
 ที่เพิ่มพูนความรู 
 14) เปดเผยขอมูลตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
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 3) ลูกจาง / พนักงานราชการ  มีความตองการและความคาดหวังตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
 

 
 

สิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการจากสวนราชการ 
 

ระบบ/โครงสราง/กระบวนการ/เทคโนโลยี ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองมี 
เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1) ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ  1)ระบบการบริหารจัดการทีด่ี 
 2)งบประมาณ 
 3) ระบบคุณธรรม 
 4)การบริหารกําลังคน 
 5) เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 6) นโยบายที่ชัดเจน 
 7) สวัสดิการทีด่ี 
 8) ระบบการสรรหาขาราชการ โดยใหพนักงาน 
 ราชการมีสิทธิสอบบรรจุได 

 
1.2 ผูมีสวนไดเสียภายนอก / ทางออม  ไดแก  เกษตรกร หมอดินอาสา  ประชาชน

ทั่วไป  เอกชน  และหนวยงานอื่น  ที่ตองการและความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดังนี้ 
 
 

สิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการจากสวนราชการ 
 

ระบบ/โครงสราง/กระบวนการ/เทคโนโลยี ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองมี เพื่อให
สามารถปฏิบตัิงานตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสีย 

1) ขอมูลวิชาการที่ถูกตอง  ชัดเจน อางอิงได 1)  ระบบการบริการเชิงรุก (mobile unit 
เปนไปไดในทางปฏิบัติ , one  stop  service, online system ) รวดเร็ว   
2) ปจจยัการผลิต 2)  มีระบบการติดตามประเมินผลการ 
3) เครื่องมืออุปกรณ ดําเนินงานของเจาหนาที ่
4) การบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและ 3)สรางระบบรับประกัน 
ประสิทธิผลรวดเรว็ ถูกตอง สะดวก ประทับใจ 4)มีระบบการสรางสิ่งจูงใจเพื่อกระตุน 
มีคุณภาพ การทํางานแกเจาหนาที ่
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สิ่งท่ีผูมีสวนไดเสียตองการจากสวนราชการ 
 

ระบบ/โครงสราง/กระบวนการ/เทคโนโลยี ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสวนราชการตองมี เพื่อให
สามารถปฏิบตัิงานตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสีย 

5) เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัทองถ่ิน 5)นําระบบ IT เขามาชวย เรงจัดทําฐานขอมลู 
 ที่เปนระบบ ใหสามารถสืบคนไดงาย 
 6)มีนโยบายทีชั่ดเจน และทนัสมัย และแกไข 
 ปญหา 
 7)สรางเครือขายหมอดนิอาสา  ศูนยเรียนรู 
 8) มีการสงเสริมการเรียนรูระบบตางๆอยูเสมอ 
 (E-Learning) 
 9) การประกาศเกียรติคณุสําหรับหมอดินอาสา 
 10) การทํางานเปน Team Work 
 11) มีระบบการทํางานที่โปรงใส 
 12) งบประมาณ 

 
2.2 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมพัฒนาที่ดนิ  ไดวิเคราะหจุดแข็งและจดุออนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย 
(ก) ใช HR SWOT Analysis ซ่ึงสามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ดานทรัพยากร

บุคคล ไดดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1.มีเครือขายหมอดินอาสาทุกหมูบาน 1.กรมฯไมมีนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

2.เปนหนวยงานที่มีความรูเร่ืองดินมากที่สุด ที่ชัดเจน 

และเปนผูนําดานขอมูลทรัพยากรดินและ 2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพฒันา 

Information  Technology ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.กรมฯมียุทธศาสตรเอื้อตอการพัฒนา 3.ขาดระบบการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรม  

4.มีหนวยงานกระจายอยูทกุจังหวดั รวมทั้งมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเขารับการ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

5.มีประสบการณในการทํางาน 4.อัตรากําลังขาราชการระดบัผูปฏิบัติงานมีนอย  

6.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พฒันาอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับปริมาณงานทําใหคุณภาพงานนอย 

และมีการนํามาประยุกตใช 5.การพัฒนาบคุลากรไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง 

7.มีบุคลากรที่มีความรูเร่ืองระบบสารสนเทศ 6.ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ 

มาก ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ในระดับกลาง 

8.มีระเบียบวนิัย คุณธรรม 7.อายุเฉลี่ยของขาราชการคอนขางสูง 

9.มีความรักองคกร 8.มีชองวางระหวางขาราชการเกาและขาราชการ 

10.มีความหลากหลายในวิชาชีพ ใหม ทั้งเรื่องอายุและประสบการณ 

11.มีหลักสูตรการพัฒนาบุคคลตรงตามนโยบาย 9.ไมมีการถายทอดประสบการณ ความรูจากรุน 

ของกระทรวงฯ เกาสูรุนใหม 

12.ผูบริหารสวนใหญมีวิสัยทัศน 10.การจัดสรรงบประมาณไมตรงตามกิจกรรมที่ 

 กําหนดไว 

 11.การกําหนดนโยบาย/มอบงานเปน Top down  

 นโยบายเนนเชิงปริมาณมากกวาคณุภาพ 

 12.ยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ 

 13.ขาดนักประชาสัมพันธมอือาชีพ และเชงิรุก 

 14.มีระบบอุปถัมภ 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats) 

1.มีหมอดินอาสาชวยงาน ไดรับความรวมมอื
จากเกษตรกร  รวมทั้งกระทรวงฯ มีนโยบาย
ยกระดับอาสาสมัครเกษตรกรและการจัด
รวมกลุม 

1.ครุภัณฑและอุปกรณที่ใชสนับสนุนงานมอีายุ
การใชงานเกาไมสมดุลกับประมาณงานและ
อัตรากําลัง 

2.เปนที่ยอมรบัขององคกรตางๆ  และ
บุคคลภายนอก 

2.นโยบายการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ และ
ระเบียบ ก.พ. ในการยุบตําแหนงเพื่อเพิ่มระดับ
ทําใหขาดอัตรากําลังของผูปฏิบัติงาน 

3.แผนฯ 10 เนนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
และเนนการสนับสนุนเกษตรกรใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

3.มีการแทรกแซงทางการเมอืง 

4.มติครม.มีสวนผลักดันสงเสริมหนวยงานดาน
การพัฒนาบุคลากร 

4.นโยบายการบริหารงานบุคคลไมตอเนื่อง 
(เปลี่ยนแปลงตามผูบริหาร)ทําใหการพัฒนา
บุคลากรไมตอเนื่อง 

5.คํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ทําให
มีโอกาสที่จะพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลใหดีขึ้น 

5.โครงสรางอัตรากําลังไมเอื้อตอการบริหารงาน
และปฏิบัติงาน 

6. สํานักงาน ก.พ.มอบอํานาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหกรมฯมากขึ้น 

6. กฎ ระเบยีบ ที่เครงครัดไมเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน 

7. การที่ตองบูรณาการกับหนวยงานอื่นทําใหมี
โอกาสไดพัฒนาบุคคลและองคกร 

 

8. นโยบายของรัฐใหความสาํคัญดานนโยบาย
ทางการเกษตร ซ่ึงเอื้อตอการทํางานของกรมฯ 
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(ข) การประเมินจุดแข็งจุดออน  โดยใชแบบประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน HR Scorecard  
โดยไดจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหแกผูเขารวมสัมมนาทุกทาน  และนํามาประมวลผล  สรุปไดดังนี้ 

 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร 
 ประกอบดวย 2 ปจจัย  ผลจากการประเมินมีเพียงปจจัยดานความสอดคลองของการ

บริหารทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตรของกรม โดยกรมฯไดดําเนินการในตัวบงชี้ที่ 2 แผนการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม  ในระดับ 3 คือมีการสํารวจวิเคราะหความตองการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของกรมฯ 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบดวย 3 ปจจัย  ผลจากการประเมินมีเพียง 2 ปจจัย ที่ไดดําเนินการบางแลว  

ไดแก 
 - ปจจัยความพรอมของขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงกรมฯไดดําเนินการใน

ตัวบงชี้ที่ 1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  และตัวบงชี้ที่ 2 แหลงขอมูล
และการจัดเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนตอการสรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู ในระดับ 2 คือมีการ
แตงตั้งบุคคลทําหนาที่รับผิดชอบจัดทําแหลงขอมูลเพื่อการเสริมสรางการเรียนรูหรือเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 - ปจจัยดานบรรยากาศองคการที่สงเสริมคุณภาพบุคลากร  ตัวบงชี้เร่ืองกลไกและวิธีการ
ส่ือสารและประสานงานระหวางบุคลากรกลุมตางๆเพื่อสงเสริมความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ไดมี
การดําเนินงานในระดับ 3 คือมีการแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบประสานงานเพื่อเสริมสรางความรูระหวาง
บุคคลกลุมตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  รวมทั้งมีการกําหนดวิธีการในการประสานงานเพื่อ
เสริมสรางความรูระหวางบุคคล 

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบดวย 3 ปจจัย มีเพียง 1 ปจจัยดานการบริหารผลงาน ตัวบงชี้เร่ืองการประเมินผล

งานบุคลากรทุกระดับอยางมีระบบ ที่มีผลการประเมินในระดับ 2 คือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบดวย 1 ปจจัย  คือปจจัยดานระบบการบริหารงานบุคคล  มี 3 ตัวบงชี้ที่กรมฯได

ดําเนินการและมีผลการประเมินในระดับ 4 ไดแก  
 ตัวบงชี้ดานความโปรงใสและความพรอมรับผิดในระบบและกลไกดานการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร มีผลการประเมินในระดับ 4 คือมีการแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีการประกาศเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบุคลากร
รับทราบ  และมีการจัดทําฐานขอมูลหรือเก็บหลักฐาน และ/หรือรายงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 



 14

 ตัวบงชี้ดานความโปรงใสและความพรอมรับผิดในระบบและกลไกดานการสรรหา การ
บรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย ประเมิน  มีผลการประเมินในระดับ 4 คือมีเกณฑดานการสรรหา การบรรจุ
แตงตั้ง และโยกยาย และมีการประกาศเกณฑการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย  รวมทั้งเปด
โอกาสใหขาราชการสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย 

ตัวบงชี้ดานความโปรงใสและความพรอมรับผิดในระบบและกลไกการดําเนินการตาม
แผน/โครงการราชการใสสะอาด  มีผลการประเมินในระดับ 4 คือมีการแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบดานการ
ดําเนินการตามแผน/โครงการราชการใสสะอาด  และมีการจัดเก็บหลักฐาน และ/หรือรายงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการตามแผน/โครงการราชการใสสะอาด 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดลุของชวิีตและการทํางาน 
ประกอบดวย 3 ปจจัย  ไดแก 
 ปจจัยที่ 1 ดานคุณภาพชวีิต สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ตัวบงชี้ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน  กรมฯมีการกําหนดนโยบาย / มาตรการดาน
การสรางขวัญแลกําลังใจในการทํางานใหกับบุคลากร 

ตัวบงชี้ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการทํางาน  กรมฯมีการแตงตั้งบุคคล
รับผิดชอบดานการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการทํางาน  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ทํางาน  และมีการสงเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย 

ตัวบงชี้ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน กรมฯมีการแตงตั้งบุคคลรับผิดชอบ
ดูแลใหมีอุปกรณเครื่องมือการทํางานที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของบุคลากร 

ปจจัยที่ 2 ดานสวัสดิการ  ตัวบงชี้เร่ืองสวัสดิการในการทํางานและนอกเหนือการทํางาน  
กรมฯมีการแตงตั้งคณะบุคคลรับผิดชอบการดําเนินงานจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร  และมีการจัด
สวัสดิการบางรายการใหกับบุคลากร 

ปจจัยที่ 3 ดานการไดรับการยอมรับและใหคุณคา ตัวบงชี้เร่ืองการมีสวนรวมทางการ
บริหารของกรม  กรมฯมีการแตงตั้งบุคคล / คณะบุคคลรับผิดชอบดานการรับฟงและจัดกระบวนการหรือ
ชองทางใหบุคลากรมีสวนรวมทางการบริหาร  

รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

(ค) การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงกรมพัฒนาที่ดิน  ไดแก อธิบดี  รองอธิบดีดาน
บริหาร  รองอธิบดีดานปฏิบัติการ  และรองอธิบดีดานวิชาการ  โดยใชแบบสัมภาษณตามคูมือการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  สรุปไดดังนี้ 

3.1เปาหมายสงูสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกดิขึ้นใน 1 – 3 ป 
ขางหนา  

1) กระบวนงาน :  ขับเคลื่อนงานใหถึงมือเกษตรกร นําไปปฏิบัติไดจริง และใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน 
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2) คน : ใหมีการพัฒนาบุคลากรของกรมฯในทุกดาน ใหมีจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการกรมฯ ในการทํางาน  มีสมรรถนะ / ศักยภาพสูงขึ้น ควบคูคุณธรรม จริยธรรม และทํางาน
อยางมีความสุข 

3) ทรัพยากร : ถูกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และสงผลถึงเกษตรกรโดยตรงใหมาก
ที่สุด 

4) ลูกคา / ผูรับบริการหรือผูรับผลกระทบจากภายนอกองคกร : มีความพอใจ
สูงสุด  ไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ถูกตอง และรวดเร็ว 

3.2 จุดแข็งหรือส่ิงที่ดีที่องคกรมีอยู  และอยากจะใหรักษาไวตอไป หรือมุงเนนใหดี
ยิ่งๆขึ้น 

1) งานดานสํารวจดิน การจัดทําขอมูลดิน  งานการจัดการดิน  ทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

2) ความรูความสามารถเฉพาะดาน 
3) เครือขายหมอดินทุกหมูบาน  ควรสรางความเขมแข็งใหหมอดินระดับหมูบาน 

มีสวัสดิการ เชน คาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ ในการปฏิบัติงาน 
4) กลุมเกษตรกรผูใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี  จะตองสรางความเขมแข็งให

ตอเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุน 
5) มีระบบการตรวจสอบภายในองคกรที่ด ี
6) มีระบบเครอืขาย ทั้งการสื่อสาร และบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ 
7) การดําเนินงานโครงการพระราชดําริฯ 
8) ระบบการพัฒนาบุคลากรกอนเล่ือนระดับสูงขึ้น  ควรมีการทดสอบสมรรถนะ

ของบุคลากรทั้งดานวิชาการ และบริหาร 
9) งบประมาณ 

3.3 ส่ิงทาทายหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1) ตองทําใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่รกรางวางเปลาใหมากที่สุด  และปองกัน
แกไขไมใหดินเสื่อมโทรม 

2) การจัดโครงสรางกรมฯ ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนพัฒนาฯ ระดับตางๆ 
ทั้งระดับชาติ  กระทรวง กรม  และสอดคลองกับอัตรากําลังที่มีอยู  

3) การทํางานเปนทีม 
4) ความเปนธรรม ความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารงานบุคคล 

การแตงตั้งบุคลากรในระดับสูงขึ้นควรเปนผูที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง 
5) การเผยแพรงาน และขอมลูตางๆของกรม 
6) จิตสํานึกของขาราชการ ที่จะมองประโยชนสวนรวม 
7) การสรางผูบริหารและนกัวิจยัรุนใหม  ใหสามารถทดแทนรุนเกา 
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3.4 อะไรบางที่หนวยงานการเจาหนาที่ควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมา หรือทาน
คาดหวังใหหนวยงานการเจาหนาที่สนับสนุน 

1) ควรมีการจัดทําแผนงาน / แนวทาง สงเสริมใหบุคลากรตั้งใจทํางานมากที่สุด  
2) สรางระบบการเตรียมบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงใหพรอมขึ้นสูตําแหนงระดับสูง 
3) มีฐานขอมูลบุคลากรที่ถูกตอง   
4) จัดทําแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ระยะ 5 – 10 ปขางหนา  
5) มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมใหตรงกับงานที่รับผิดชอบ  โดยคัดเลือกจาก

ประวัติ ผลงาน  รายบุคคล  
6) ในการคัดเลือก / สรรหา บุคคลเพื่อที่จะแตงตั้งในระดับตางๆ  ควรมีหลักเกณฑ 

และมาตรฐาน ในการสรรหาเพื่อเล่ือนระดับใหสูงขึ้น เชน ตองผานการอบรม / พัฒนาหลักสูตรใดมา
กอน    โดยเฉพาะการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมผูบริหารระดับสูง ควรมีการสอบสัมภาษณ  แสดง
วิสัยทัศน เปนตน  

7) สงเสริมใหใชระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการแตงตั้ง 

ขั้นตอนที่ 3  : วิเคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย  ยุทธศาสตร และแผนบริหารราชการของสวนราชการ 

 กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน” เมื่อวันที่ 17 – 19  มิถุนายน 2550  ณ โรงแรม            
พินนาเคิล จอมเทียน รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดชลบุรี  ดร. สุรพงษ  มาลี  จากสํานักงาน ก.พ. มาเปน
วิทยากรใหความรูและแนะแนวทางในการวิเคราะหจัดทํา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับ
พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน 

ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนา
ที่ดิน  คณะทํางานฯไดนํายุทธศาสตรของกรมฯมาเปนตัวตั้ง  และรวมวิเคราะหวา “เพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดินจะตองมีประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลอะไรบาง”  โดยได
ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จากการจัดสัมมนาฯ ไดแบงคณะทํางานฯเปนกลุมยอย 5 กลุม ตามยุทธศาสตร        
กรมพัฒนาที่ดิน  ดังนี้ 

(กลุมที่ 1)  ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบุคลากร  สูองคกรแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู 

(กลุมที่ 2)  ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็งของเกษตรกร และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน  
(กลุมที่ 3)  ยุทธศาสตรที่ 3 : เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ  
(กลุมที่ 4)  ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางความเปนเลิศของงานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี  
(กลุมที่ 5)  ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
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(2) ใหแตละกลุมนําประเด็นความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ  และผลการวิเคราะหจุดแข็ง   จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค ของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล  ผลการประเมินสถานภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดจากการดําเนินการไวในขั้นตอนที ่2  
มาสังเคราะหแลวกําหนดเปนประเด็นทิศทางความตองการทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยใช
แบบฟอรมวิเคราะหสภาพแวดลอม (HR SWOT Analysis) เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน 

ผลการวิเคราะหสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพบุคลากร        
สูองคกรแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) ภายใน
องคกร 
2. พัฒนาเครือขาย (KM)และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางเปนระบบ 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการ
ประสานแผนทันเวลา 
4. เตรียมกําลังคนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู
องคกรแหงการเรียนรู 
5. บริหารคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคลขององคกร 

7.เสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการสรางงาน
รวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
8 .พัฒนาบุคลากรให เปนข าราชการมืออาชีพ
(Knowledge  Worker) 
9 . เสริมสร า งระบบการแลก เปลี่ ยน เรี ยน รู กับ
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
10.เพิ่มประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.ปรับบทบาท/ทบทวนภารกิจขององคกร 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร  และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทํา
การเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาบุคลากรขององคกรและเครือขายหมอดินสู
การเปนวิทยากร 

2.จัดระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรดนิใหเกิดความ
สะดวกตอการนําไปใช 

3.สงเสริมการเรียนรูดานการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณในระดับพืน้ที่  อยางตอเนื่อง 

4.จัดระบบใหขาราชการไดปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับโครงสรางและภารกิจหลัก 

5.สรางระบบแรงจูงใจใหเครือขาย 

6.สรางระบบการติดตามและประเมนิผล 

7.สนับสนุนเครือขายหมอดนิในการมีสวนรวมใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืน 

8.จัดทําแผนบคุลากรใหสอดคลองตามนโยบายการ
ลดขนาดกําลังคนภาครัฐ 

9.ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงาน 
 

1.สรางเครือขายหมอดนิใหมีความเขมแขง็มากขึ้น 

2.จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับหมอดินทั่วประเทศ 

3.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมลูและประสบการณมาก
ขึ้น เชน ประชมุ สัมมนาระดบัภาค  

4.เสริมสรางความรูใหหมอดินในเครือขาย 

5เพิ่มสิ่งจูงใจและสิ่งตอบแทนใหกับหมอดินมากขึ้น 

6.จัดตั้งชมรมหมอดินแหงประเทศไทย 

7.เผยแพรและประชาสัมพันธความรูทางดาน
วิชาการ ในรูปสื่อตางๆ เชน ส่ิงพิมพ เว็บไซต ให
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.สรางจุดเรียนรูและแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินให
ครอบคลุมทุกพื้นที่    โดยผานหนวยงานทีก่ระจาย
อยูทุกระดับ 

9.อบรมเจาหนาที่ในหนวยงานระดับทองถ่ินใหมี
ความรูทางดานพัฒนาที่ดนิอยางตอเนื่อง 

10.มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับ
นักวิชาการ หนวย สถานี อยางชัดเจน 

11.มีระบบบริหารขาราชการ ลูกจาง หมอดนิ ที่
ชัดเจน 

12.กําหนดหนาที่ใหกับผูรับผิดชอบและมโีครงการ
พัฒนาในหนวยงานตางๆในการปฏิบัติงานทุกระดับ
ที่ชัดเจน 

13.พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น 

14.ใชระบบการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรม 

15.พัฒนาคุณภาพเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในสนามทุก
ระดับใหมากขึน้ โดยการฝกอบรมดูงาน 

16.พัฒนาเครอืขายหมอดินใหเขมแข็งขึน้ 

17.สนับสนนุงบประมาณทางดานอุปกรณเครื่องมือ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานทุกพื้นที่ใหทัว่ถึง 

18.เพิ่มขวัญ กาํลังใจให เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ภาคสนามทุกระดับดวยผลงานและความเปนธรรม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ 

19.วางแผนและสรรหาพัฒนากําลังคนมาทดแทน
ตําแหนงในสายงานหลักทีจ่ะเกษยีณอาย ุ

20.ฝกอบรม ขาราชการรุนใหมโดยใชประสบการณ
จากขาราชการอาวุโสที่มากประสบการณ 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.จัดสรรงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติใหทุกระดับ
ตามความจําเปน 

22.ปรับเปลี่ยนนโยบายโดยเนนคุณภาพมากกวา
ปริมาณโดยคํานึงถึงความตองการจากผูมีสวนไดเสีย
ระดับพื้นที ่

23.ปรับระบบโครงสรางงานประชาสัมพนัธของ
กรมใหมีทกุระดับ 

24.เนนการใชปราชญชาวบานกระตุนผลสําเร็จ 

25.สรางเครือขายของหมอดนิอาสาใหเขมแขงยิ่งขึ้น 

26.จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับหมอดินทั่วประเทศ 

27.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
มากขึ้น เชน ประชุม สัมมนาระดับภาค 
ระดับประเทศ 

28.เสริมสรางความรูใหหมอดินในเครือขาย 

29.เพิ่มสิ่งจูงใจและสิ่งตอบแทนใหกับหมอดิน   
มากขึ้น 

30.เนนผลงานและการประชาสัมพันธใหชัดเจน     
มีเปาหมาย เปนรูปธรรมมากขึ้น 

31.เนนการฝกอบรมขาราชการ ลูกจาง ใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

32.สงเสริมใหมีการทํางานแบบบูรณาการกับ
หนวยงานอืน่มากขึ้นอยางตอเนื่อง 

33.เพิ่มครุภัณฑและจดัสรรอุปกรณในการปฏิบัติ   
ใหครบทุกระดับโดยเนนระดับหนวย 

34.เกลี่ยอัตรากําลัง/ปรับปรุงการกําหนดตาํแหนง
จากหนวยงานที่มีความจําเปนนอย ไปยังหนวยงาน  
ที่มีความจําเปนมากกวา 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางความเปนเลิศของ
งานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.จัดสรรงบพนักงานราชการใหปฏิบัติงานทดแทน
อัตรากําลังที่ขาดหายไป 

36.ผูบริหารไมยุงกับการเมอืง 

37.จัดทํานโยบายและแผนการบริหารงานบุคคล
อยางตอเนื่อง 

38.ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม      
ตอการปฏิบัติงาน 

39.อบรมเจาหนาที่ทุกระดับใหมีความเขาใจใน
กฎระเบยีบ 
 

1.เสริมสรางหมอดินและกลุมเกษตรกรพฒันาที่ดิน
ใหมีความเขมแข็งเพื่อรองรับการถายทอด
เทคโนโลยี 

2.พัฒนานักวชิาการใหมีศกัยภาพในการจดัการ
ถายทอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเกษตรกรให
สามารถนําไปสูการปฏิบัติในแตละพืน้ที ่

3.เสริมสรางบุคลากรดานการปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่ใหมีศักยภาพในการปฏบิัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการใชระบบ IT เพื่อ
นํามาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน
วิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี 

5.สงเสริมใหมีการพัฒนาและใหนําศักยภาพของ
นักวิชาการมาใชใหเต็มความสามารถอยางมี    
บูรณาการเพื่อสรางนวตกรรมการพัฒนาทีด่ิน 

6.สรางระบบ ทิศทาง การทํางานใหมีความชัดเจน
และมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยาง
เหมาะสม (Career  path) และมีการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  พัฒนาระบบ                      
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

7.สรางทิศทางการทํางานและพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเกดิความชัดเจน           
ใหสอดคลองกับภารกจิและหนาที ่

8.สรางระบบและขั้นตอนการเขาสูตําแหนงให
ชัดเจน โดยมีการประเมินผลงานทั้งทางดานปริมาณ
และคุณภาพของผูเขาสูตําแหนงทุกตําแหนง 

9.มีการวางแผนพัฒนาอัตรากําลังทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว (ปริมาณและคณุภาพ) ที่สอดคลองกับ
ภารกิจและปรมิาณงานของแตละสายงานอยาง
แทจริง 

10.สรางมาตรการในการตดิตามและประเมินผลงาน
เชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกัน 

11.สงเสริมใหมีการสรางนวตกรรมที่เหมาะสมใน
การถายทอดเทคโนโลยีในแตละพื้นที ่

12.พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพและใหมีการนาํภาคเอกชนเขามามี
สวนรวม 

13.จัดตั้งกลุมเกษตรกรพัฒนาที่ดินทุกหมูบานเพื่อ
รองรับการพัฒนาที่ดินทกุรูปแบบ 
 

1.พัฒนาความรูดานธรรมาภิบาลใหหมอดนิ 

2.สรางระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม 

3.สรางนักวิชาการใหเปนวิทยากรที่มีความสามารถ
ในประชาสัมพันธการถายทอดความรูใหเกษตรกร 

4.สงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม  
5.สรางบุคลากรใหมีความโปรงใส  
6.สรางบุคลากรที่มีทักษะ/สมรรถนะ ในการบริหาร
จัดการที่ด ี
7.พัฒนาความรูใหกับบุคลากรเพื่อใหมีความเฉพาะดาน 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.สรางใหบุคลากรมีความรับผิดชอบ 

9.ใหความรูแกบุคลากรในการใชขอมูลดาน
ทรัพยากรดนิใหเกิดประโยชนสูงสุด 

10.พัฒนาบุคลากรทุกคนของกรมฯใชเทคโนโลยี
เพื่อใหงานดานวิชาการและดานปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น 

11.สงเสริมใหบุคลากรนําระเบียบวนิัยและคุณธรรม
ไปปฏิบัติ  

12.สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
วาง นโยบาย  วางแผนและการดําเนินการของ
องคกร 

13.จัดใหมีเวทแีลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดการประสาน เชื่อมโยงSynergistic effect 

14.อบรมบุคลากรใหทัว่ถึงทุกระดับ 
15.จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ราย 3 ป 5 ป 
16.จางที่ปรึกษา Outsource จากหนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
17.สรางระบบการสรรหาในรูปของคณะกรรมการ 
18.สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  PM        
(performance management) 
19.สรางระบบการประเมินตามสมรรถนะ 
(competency base) 
20.จัดทํา JD และ คํานวณ work load เพื่อปรับกรอบ
อัตรากําลังใหเหมาะสม 
21.ใชระบบการพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงและ
กรอบการสั่งสมประสบการณในการรบัการถายทอด
ความรูจากผูทีจ่ะเกษียณ 
22.จัดงบประมาณตามภารกจิ 
23. จางหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

24.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหทํางานเชงิรุก และ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

25.ใชระบบตรวจสอบและถวงดุล 

26.สรางระบบการตรวจสอบของเครือขายหมอดินให
เขมแข็ง 

27.ขอรับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ
ภารกิจดานการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไว 

28.ใช แมแบบจาก ก พ ร ในการบริหารงานบุคคล 

29.ปรับโครงสรางใหสอดรับกับลักษณะงานของกรม
พัฒนาที่ดินมากขึ้น 

30.แลกเปลี่ยนความรูของงานดาน HR กับหนวยงาน
อ่ืน 

31.เชาอุปกรณท่ีจําเปน 

32.กําหนดนโยบายเพื่อปองกันการแทรกแซงทาง
การเมือง 

33.ยกเลิกระเบียบที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
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(3) นําประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาว   มาจัดลําดับ
ความสําคัญ  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (Gap Analysis) คือการหาสวนตางระหวางระดับ
ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับสถานภาพ
ปจจุบันของของการบริหารทรัพยากรบุคคล วามีความแตกตางดันเพียงไร  แลวหาคาเฉลี่ยของคะแนน
ความแตกตางในแตละประเด็นที่เรียกวา  “สวนตาง”  

    ผลการดําเนินงาน  จากผลการวิเคราะหจากขอ (2)   เมื่อนําประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาว  มาวิเคราะหสวนตางและจัดลําดับแลว   ไดเลือกประเด็น
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญโดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตรฯที่มีคะแนนสวนตางสูง  จํานวน           
5 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ในแตละยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน รวม
ทั้งสิ้น  24  ประเด็นยุทธศาสตร   เพื่อนําไปจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกอนเปน
ลําดับแรก  สรุปไดดังนี้ 
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แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจบุัน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรพัฒนาคณุภาพบุคลากร สูองคกรแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
ความสําคัญของประเด็นนี้ 

ตอผลสัมฤทธิ์ของกรม (ตองทํา/จําเปน/
เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน  
(ทําเรื่องนี้ไดดีมากนอยเพียงใด) ประเด็น 

1 2 3 4 คาเฉลี่ย 1 2 3 4 คาเฉลี่ย 

ผลตาง (Gap) 
(ความสําคัญฯ  

-สถานภาพ
ปจจุบัน) 

1.พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร    5 4.00 2 3   1.60 2.40 
2.เพิ่มทักษะบคุลากรในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศดานบุคลากร
(HRIS)   2 3 3.60  4 1  2.20 1.40 

3.พัฒนาประสทิธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล    5 4.00  1 4  2.80 1.20 
4.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหเชื่อมโยงกับคาตอบแทน  5   2.00 4 1   1.20 0.80 
5.ปรับบทบาท/ทบทวนภารกจิขององคกร  3 2  2.40  4 1  2.20 0.20 
6.เสริมสรางบุคลากรใหมีสมรรถนะในการสรางงานรวมกับหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร  3 2  2.40  3 2  2.40 0.00 
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แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจบุัน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและเครือขายงานพฒันาที่ดิน 
ความสําคัญของประเด็นนี้ 
ตอผลสัมฤทธิ์ของกรม 

(ตองทํา/จําเปน/เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน  
(ทําเรื่องนี้ไดดีมากนอย

เพียงใด) ประเด็น 

1 2 3 4 คาเฉลี่ย 1 2 3 4 คาเฉลี่ย 

ผลตาง 
(Gap) (ความ
สําคัญฯ  

-สถานภาพ
ปจจุบัน) 

1.สรางระบบการติดตามและประเมนิผลบุคลากรที่ทํางานรวมกับเครือขาย   1 1 3 3.40 4 1     1.20 2.20 
2.พัฒนาบุคลากรในระดับพืน้ที่ใหมีความรูและความสามารถในการบริหารทรัพยากร(จัดทําแผนและ
งบประมาณ)     3 2 3.40 1 4     1.80 1.60 

3.สงเสริมใหบุคลากรนําภมูิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนางานวิจยัและงานวิชาการของกรม   1 3 1 3.00 3 2     1.40 1.60 
4.สรางระบบแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหบุคลากรทํางานรวมกับเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ     3 2 3.40 2 1 2   2.00 1.40 

5.พัฒนาบุคลากรขององคกรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร       5 4.00   1 4   2.80 1.20 

6.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําฐานขอมูล   1 4   2.80 2 1 2   2.00 0.80 
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แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจบุัน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

ยุทธศาสตรที่ 3 : เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ 
ความสําคัญของประเด็นนี้ 

ตอผลสัมฤทธิ์ของกรม (ตองทํา/
จําเปน/เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน  
(ทําเรื่องนี้ไดดีมากนอยเพียงใด) ประเด็น 

1 2 3 4 คาเฉลี่ย 1 2 3 4 คาเฉลี่ย 

ผลตาง (Gap)  
(ความสําคัญฯ  

-สถานภาพปจจุบัน) 

1.  พัฒนาคุณภาพเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานในสนามทุกระดบัให
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรมและดงูาน 

   5 4.00 5    1.00 3.00 

2.  ฝกอบรม ขาราชการรุนใหมโดยขาราชการอาวุโสที่มาก
ประสบการณเปนผูถายทอด 

  1 4 3.80  5   2.00 1.80 

3. พัฒนาเจาหนาที่ทุกหนวยใหมีความรูความสามารถในการ
ประชาสัมพันธงานของกรมในรูปแบบตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  5  3.00  5   2.00 1.00 

 4. สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาที่ดินและหมอดนิรวมจัดสราง
จุดเรียนรูและแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินใหครอบคลุมทุกพื้นที ่
โดยผานหนวยงานที่กระจายอยูทัว่ประเทศ 

  5  3.00  5   2.00 1.00 

5.ปรับโครงสรางและกําหนดอัตรากําลังใหเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน 

 2 3  2.60  5   2.00 0.60 
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แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจบุัน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางความเปนเลิศของงานวิชาการและถายทอดเทคโนโลย ี 
ความสําคัญของประเด็นนี้ 

ตอผลสัมฤทธิ์ของกรม (ตองทํา/จําเปน/
เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน  
(ทําเรื่องนี้ไดดีมากนอยเพียงใด) ประเด็น 

1 2 3 4 คาเฉลี่ย 1 2 3 4 คาเฉลี่ย 

ผลตาง (Gap) 
(ความสําคัญฯ  

-สถานภาพ
ปจจุบัน) 

1.สงเสริมใหมีการพัฒนาและใหนําศักยภาพของนักวิชาการมาใชให
เต็มความสามารถอยางมีบูรณาการเพื่อสรางนวตกรรมการพัฒนาที่ดิน 

  3 2 3.40 2 1 2  2.00 1.40 

2.เสริมสรางบุคลากรดานการปฏิบัติงานในระดับพืน้ที่ใหมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาหมอ
ดินและกลุมเกษตรกรใหมีความเข็มแข็งรองรับการถายทอดเทคโนโลย ี

  2 3 3.60 1 1 2 1 2.60 1.00 

3.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการใชระบบ IT เพื่อนํามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานวิชาการและการถายทอด
เทคโนโลยี 

  2 3 3.60  2 3  2.60 1.00 

4.พัฒนานักวชิาการใหมีศกัยภาพในการจดัการถายทอดดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสูเกษตรกรใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติในแตละพื้นที ่

  4 1 3.20 1 2 2  2.20 1.00 

5.สรางทิศทางการทํางานใหมีความชัดเจน มีโอกาสกาวหนาในหนาที่
การงานอยางเหมาะสม (Career  path) และมีการพัฒนาความรูทุกระดับ
อยางตอเนื่อง(Career Development) 

 1 3 1 3.00 2  3  2.20 0.80 
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แบบวิเคราะหความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรกับสถานภาพปจจบุัน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (GAP Analysis) 

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ความสําคัญของประเด็นนี้ 

ตอผลสัมฤทธิ์ของกรม (ตองทํา/จําเปน/
เรงดวน) 

สถานภาพปจจุบัน  
(ทําเรื่องนี้ไดดีมากนอยเพียงใด) ประเด็น 

1 2 3 4 คาเฉลี่ย 1 2 3 4 คาเฉลี่ย 

ผลตาง (Gap) 
(ความสําคัญฯ  

-สถานภาพปจจุบัน) 

1.ใชระบบตรวจสอบและถวงดุล กําหนดนโยบายเพื่อปองกัน
การแทรกแซงทางการเมือง 

  1 3 3.75 3 1 1  1.60 2.15 

2.สงเสริมบุคลากรใหยดึมั่นในระบบคณุธรรม     5 4.00  3 2  2.40 1.60 

3.สรางระบบการสรรหาในรูปของคณะกรรมการ    1 3 1 3.00 1 3 1  2.00 1.00 

4.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหทํางานเชิงรุก และเปนผูนาํการ
เปลี่ยนแปลง     ยกเลิกระเบยีบที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

 1 1 3 3.40 1 1 3  2.40 1.00 

5.สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน PA              
(performance agreement) 

 1 3 1 3.00 2 1 1 1 2.20 0.80 
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ขั้นตอนที่ 4 : กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค   

1. กรมฯไดดําเนินการขั้นตอนที่ 4  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯในขั้นตอนที่ 3  โดย
พิจารณาประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อวิเคราะหหาปจจัยหลักแหงความสําเรจ็
ของแตละประเด็นยุทธศาสตร  จากนั้นพิจารณาวาในบรรดาปจจัยหลักแหงความสําเร็จนั้นๆ  ปจจัยใด
จะสงผลตอการบรรลุประเด็นยุทธศาสตรมากที่สุด  แลวเลือกปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่สําคัญๆ  ที่มี
ความสัมพันธกับการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตรอยางชัดเจน มาจัดทําเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ  
โดยใช “การวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน (Force Field Analysis)”   ซ่ึงพิจารณาใน 4  ดานของประเด็น
ยุทธศาสตรวา   

1) มีแรงเสริม / ส่ิงสนับสนุนใดที่จะชวยใหประเด็นยุทธศาสตรนั้นบรรลุผล 
2)  ตองทําอะไรเพื่อเพิ่มแรงเสริมใหประเดน็ยุทธศาสตรนั้นบรรลุผล 
3) มีแรงตาน / อุปสรรคใดที่จะทําใหประเด็นยุทธศาสตรนั้นไมบรรลุผล 
4) ตองทําอะไรบางเพื่อลดแรงตานที่จะชวยใหประเดน็ยทุธศาสตรนั้นบรรลุผล 

เพื่อกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 
2. นําประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 24 ประเด็นมาจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง (Gap Analysis) อีกครั้งหนึ่ง   และเมื่อจัดลําดับแลว   
ไดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่มีความสําคัญโดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตรฯที่มีคะแนนสวนตาง
สูง  จํานวน 7 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร                          
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพบุคลากร         
สูองคกรแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางความเขมแข็งของ
เกษตรกร  และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทาํ
การเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางความเปนเลิศของงาน
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยี  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

1.ปรับโครงสราง  อัตรากําลัง  และกําหนด
สมรรถนะ  ใหสอดคลองกบัพันธกิจและยุทธ
ศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรให
มีทักษะในการใชขอมูลสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
3.สรางระบบการสรรหา  คัดเลือก  บรรจุ
แตงตั้ง ยาย และการใหความดีความชอบ       
ใหถูกตองทันเวลา  
4.พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร 
5.พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management : PM) 
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ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน ประเด็นยุทธศาสตร                          
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.สรางระบบตรวจสอบและถวงดุลกระบวน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 
7.สงเสริมบุคลากรใหยดึมั่นในระบบคณุธรรม 
 

 
3. นําเปาประสงคเชิงกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็นนั้น ไปพิจารณา

เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ   
4. นําเปาประสงคเชิงกลยุทธ มากําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
5. ตั้งคาเปาหมายของตัวช้ีวดั โดยพจิารณาจากขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Baseline)
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
และการติดตามผล 

สรางความรูและภูมิปญญา มีองคความรูและภูมิปญญาทีส่อดคลอง
กับยุทธศาสตรกรมฯ จํานวน 2 องค
ความรู 

โครงการจัดทําทะเบียนความรู 
-  รวบรวมองคความรู/ภูมิปญญา 
-  จัดทํา directory แยกหมวดหมู 

กกจ. 

จัดระบบความรู จํานวนองคความรูที่นําเขาระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ปละ 2 องคความรู 

โครงการจัดทําคลังความรู 
-  สราง Knowledge Center 
-   สราง Web log /Webboard 
-  Update ขอมูล 

กกจ. 

สรางระบบการแลกเปลี่ยนเรยีนรู -  จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู  ปละ 2 ครั้ง 
-  จัดตลาดนัดความรูปละ 1 ครั้ง 

โครงการแลกเปลี่ยนความรู 
-  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  จัดประชุมทางวิชาการ 
-  จัดตลาดนัดความรู 
-  ยกยองชมเชยใหรางวัลผูให
ความรู 

กกจ. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล : พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
และการติดตามผล 

สงเสริมใหเจาหนาที่นําความรูไปใช
ประโยชน 

-  จํานวนเจาหนาที่รอยละ……..นํา
ความรูไปใช 
-  ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร(คํา
รับรอง) มีผลคะแนนไมนอยกวา 3 
คะแนน 

โครงการสงเสริมการนําความรู
จาก KM ไปใช 
-  อบรมทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  อบรม KM 
-  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
KM 

กกจ. 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
และการติดตามผล 

1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล 

-  จํานวนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรบุคคล 
-  รอยละของขอมูลที่ถูกจัดการใน HRIS  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบ IT ดานทรัพยากร
บุคคล 

กิจกรรม 
- ตรวจสอบปรับปรุงระบบ IT 
ที่มีอยูใหสามารถใชงานเต็ม
ประสิทธิภาพ 
- ติดตามการพฒันาของระบบ 
IT เพื่อการพัฒนาระบบให
ทันสมัย สามารถจัดเก็บขอมลู
ไดอยางรวดเรว็และถูกตอง 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใชระบบ HRIS จํานวนงานพนัธกิจที่มีการนํา IT  ของ 
HRIS ไปใช 

- ระบบ IT เพื่อการพัฒนาการ
ทํางาน 
- จัดการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
บุคลากรและตดิตามผล 

 

แบบฟอรมที่ 6/2 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  เพิ่มทักษะบุคลากรในการใชระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
และการติดตามผล 

3. พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาทีด่าน
ทรัพยากรบุคคล 

-  จํานวนคนทีเ่ขารับการฝกอบรมตอ
ครั้ง 
-  รอยละของผูรับอบรมดาน HRIS ผาน
เกณฑมาตรฐานความรู 

- การติดตามและประมวลผล
ของความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากร 
- ประมวลผลของการดําเนินงาน
ในการใชระบบ IT 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    
การติดตามผล 

1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล 

• จํานวนระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากรบคุคล 
• รอยละของขอมูลที่จัดเก็บ 

• แผนการจัดเกบ็ขอมูลสารสนเทศดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กกจ. 

2. พัฒนาขีดสมรรถนะของเจาหนาที่ทรัพยากร
บุคคล ใหมีความรูความเขาใจการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

• จํานวนบุคลากรที่ไดผานการ
พัฒนาการบรหิารงานทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

• แผนการฝกอบรมบุคลากร กกจ. 

3. ลดขั้นตอนกระบวนการบรหิารทรัพยากร
บุคคลขององคกร 

• จํานวนกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่นําระบบสารสนเทศมาใช 

• แผนการปรับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
• ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 
• ปรับกระบวนการใหกระชับ 

กกจ. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    
การติดตามผล 

4. ปรับโครงสรางภายในของหนวยงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (กกจ.) 

• โครงสรางภายในหนวยงาน
การบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุง
แลว 

• แผนการปรับปรุงโครงสรางสวน
ราชการ 
• ยกรางโครงสราง กกจ. 
• เสนอคณะกรรมการปรับโครงสราง
พิจารณา 

ก.พ.ร. 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    
การติดตามผล 

1. พัฒนาหลักเกณฑ/เครื่องมือในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

• มีหลักเกณฑและแบบฟอรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

• คูมือการประเมินผล กกจ. 

2. เพิ่มขีดสมรรถนะดานการบรหิารผลการปฏิบัติงาน
ใหกับเจาหนาที่ HR 

• จํานวนเจาหนาที่ HR ที่ผานการอบรมดานการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

• โครงการฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กกจ. 

3. สรางความเขาใจกับผูประเมนิและผูถูกประเมิน • รอยละ ของจํานวนผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

• โครงการฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กกจ. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : พัฒนาระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ 
การติดตามผล 

พัฒนาบุคลากรในระดับพื้นที่ใหสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 70 ของบุคลากรในระดับพืน้ที่ที่
สามารถทําหนาที่ในการตดิตามและ
ประเมินผลได  

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กกจ. และ สพด. 

สนับสนุนใหมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง หนวยงานระดบัพื้นที่มีการตดิตามและ
ประเมินผลอยางนอย 1 ครั้ง / ป 

แผนงานติดตามและประเมนิผล
ดานเครือขาย 

กกจ. และ สพด. 

พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเครื่องมือที่ทันสมัยและ
เหมาะสมในการติดตามและประเมินผล 

รอยละ 60 ของบุคลากรนําเครื่องมือที่
ทันสมัยไปใชในการติดตามประเมินผล  

โครงการติดตามการพัฒนาความรู
ของบุคลากร 

กกจ. และ ศสท. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล : สรางระบบการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่ทํางานรวมกับเครือขาย 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

สงเสริมผลงานของนักวิชาการใหนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชรวมกับงานวิจยั 

มีกรอบและหลักเกณฑใหนกัวิชาการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชรวมกบังานวิจยั 
รอยละ 30 ในระยะปแรก 

จัดทําแผนกําหนดกรอบและ
หลักเกณฑใหนักวิชาการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช
รวมกับงานวิจยั 

กกจ. และหนวยงานที่เกีย่วของ 

 จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ถูกนํามาใช
รวมกับงานวิจยัอยางนอย 10 ภูมิปญญา
ในชวงระยะปแรก 

โครงการสงเสริมผลงานของ
นักวิชาการในการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชรวมกับงานวิจยั 

กกจ. และหนวยงานที่เกีย่วของ 

 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล : สงเสรมิใหบุคลากรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนางานวิชาการกรม 



42 

แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ 
การติดตามผล 

พัฒนาระบบการจูงใจใหมีมาตรฐานเปนธรรม
โปรงใสและเปนที่ยอมรับ 

-  มีระบบมาตรฐานการจูงใจ 1 ระบบ 
-  จํานวนมาตรฐานการจูงใจ 1 มาตรฐาน 
-  รอยละของขอรองเรียนเกีย่วกับมาตรฐาน
การจูงใจทีไ่มเปนธรรม รอยละ 60 

แผนงานสรางเกณฑมาตรฐาน
ระบบแรงจูงใจใหมีมาตรฐานเปน
ธรรมและเปนที่ยอมรับ 

กกจ. 

พัฒนาระบบแรงจูงใจใหเขาถึงรายบุคคล -  รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอ
ระบบแรงจูงใจ  รอยละ 70  
-  รอยละของบุคลากรที่มีตัวชี้วดัผลงานที่
ชัดเจน รอยละ 75 

โครงการประกวดผลงานดีเดน กกจ. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล : พัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหบุคลากรทํางานรวมกับเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ 
การติดตามผล 

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขดีความสามารถใหแกบุคลากร
เพื่อใหปฏิบัตงิานตรงตามสายงาน 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการอบรมตรง
ตามสายงานอยางนอย  

จัดโครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพตามสายงาน 

กกจ. 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล : พัฒนาบุคลากรขององคกรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกร 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ 
การติดตามผล 

1. พัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพขาราชการผู
ราชการผูปฏิบัติงานในสนามระดับกลางและระดับลาง 

- รอยละของขาราชการระดับเขต สถานี 
ทั่วประเทศ ฝกอบรมภายในเวลา 3 ป 
- รอยละของ ขาราชการที่ผานเกณฑ
มาตรฐานในการอบรม 

จัดทําโครงการฝกอบรม การ
จัดทําจุดเรียนรูดานการพัฒนา
ที่ดินใหมีความอุดมสมบูรณ 

กผง. กกจ. สพข.1-12 

 - รอยละ..ของขาราชการระดบัเขต สถานี 
ทั่วประเทศ ไดไปทัศนศึกษาและดูงาน 
ภายในเวลา 3 ป 

-โครงการจัดทัศนศึกษาและดูงาน
ดานพัฒนาทีด่นิแตขาราชการ
ระดับกลางและระดับ 
-จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงาน
ใหแกผูปฏิบัติงานในสนาม
ระดับกลางและระดับลาง 

กผง. กกจ. สพข.1-12 

2.พัฒนากระบวนการฝกอบรมโดยใชสื่อแบบทันสมัย
และเหมาะสม 

การติดตั้งระบบการถายทอดการประชุม
ผานดาวเทยีมสมบูรณแบบ ในระดบัเขต 
จํานวน 12 เขต ทั่วประเทศ ภายในเวลา3
ป 

โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ
การถายทอดผานดาวเทียม 

กผง. ศสท. สพข.1-12 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  พัฒนาคุณภาพเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสนามทุกระดับใหสูงขึน้อยางตอเนื่อง โดยผาน
กระบวนการฝกอบรมและดูงาน 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ 
การติดตามผล 

1. ถายทอดความรูและประสบการณจาก ขาราชการรุน
เกา สูขาราชการรุนใหมอยางตอเนื่อง 

- จํานวนครั้ง/กิจกรรมการถายทอดความรู
จาก ขาราชการรุนเกาสูรุนใหม 
-จํานวนของ ขาราชการรุนใหมที่ไดรับ
การถายทอดความรู 
 

โครงการฝกอบรม ขาราชการรุน
ใหมโดยใช ขาราชการรุนเกาที่มี
ประสบการณดานตางๆ 

กผง. กกจ. สพข.1-12 

2.ปรับปรุงโครงการและอัตรากําลังของกรมฯให
สอดคลองกับภารกิจและปรมิาณงานที่รับผิดชอบ 

-รอยละ...ของ ขาราชการที่ไดรับการ
มอบหมายงานตรงตามความรับผิดชอบ 
- รอยละ...ของตําแหนงวางทีไ่ดรับการ
บรรจุ 

โครงการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังของกรม 

กกจ. คณะกรรมการ อกพ.กรมฯ 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :  ฝกอบรม ขาราชการรุนใหมโดยขาราชการอาวุโสที่มากประสบการณเปนผูถายทอด 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

1.สงเสริมให จนท.มีการพฒันาตนเอง - รอยละ...ของ จนท.ผูปฏิบัติงาน
ภาคสนามระดบักลางและระดับลาง 
ไดรับการอบรมดานประชาสัมพันธแบบ
ครบวงจร ภายในเวลา 3 ป 

โครงการฝกอบรมการ
ประชาสัมพันธแบบครบวงจร
ใหแก จนท. ผูปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

ฝายพัฒนาบุคคล 
ภายในเวลา 3 ป 

2.ปลูกฝงหัวใจการประชาสมัพันธในการทํางาน - จํานวนครั้งกิจกรรมประชาสัมพันธตอ
หนวย/ป 

  

3.นําระบบ IT เขามาใชในการปฏิบัติงานประจําวนัให
มากขึ้น 

- รอยละ...ของขาราชการระดบักลางและ
ลางที่ไดรับการอบรมเรื่องการใชระบบ 
IT ภายในเวลา 3 ป 
- รอยละ 50 ของขาราชการระดับกลาง
และลางมีคอมพิวเตอรแบบพกพา ภายใน 
3 ป 
- จํานวนกิจกรรมที่นํา IT เขาไปใชใน

-โครงการฝกอบรมขาราชการ
ระดับกลางและลางเรื่องการใช
ระบบ IT 
-โครงการจัดซือ้เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
ขาราชการระดบักลางและระดับ
ลาง จาํนวน 300 เครื่อง 

 กกจ. สพข.1-12 
ศสท.  

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  พัฒนาเจาหนาที่ทุกหนวยใหมีความรูความสามารถในการประชาสัมพันธงานของกรมใน
รูปแบบตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

การปฏิบัติงาน ปละ.....งาน 
- รอยละ...ของ ขรก.ที่ผานการทดสอบ
ขีดความสามารถดาน IT 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

1.สนับสนุนใหขาราชการระดับลางทํางานรวมกับ   
หมอดินอาสาอยางใกลชิดในการสรางจุดเรียนรู เพื่อการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

จํานวนขาราชการผูปฏิบัติงานระดับลาง
ไดรับการชี้แจงเรื่องการจัดทาํจุดเรียนรู ป
ละครั้ง รวม 3 ป (ราย/ป) 

โครงการจัดสรางจุดเรียนรูและ
แปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ ป 51-53 

กผง. สพข 1-12 

 จํานวนจุดเรียนรู/แปลงสาธิต ในระดับ
ตําบลทุกแหงทั่วประเทศ 8000 แหง 
ภายในเวลา 3 ป 

ประชุมชี้แจงขาราชการ
ผูปฏิบัติงานระดับเขตปละ 1 ครั้ง 

กผง. สพข 1-12 

 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมที่ 6/2 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล :  สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาที่ดินและหมอดินรวมจัดสรางจุดเรียนรูและแปลงสาธิต         
การพัฒนาที่ดินใหครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยผานหนวยงานที่กระจายอยูทั่วประเทศ 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

1.สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการ -รอยละ…ของขาราชการ/ลูกจางประจํา/
พนักงานราชการมีความพึงพอใจใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนกําหนดนโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

คณะทํางาน/กกจ. 

2.จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน -รอยละ…ของขาราชการที่ไดปฏิบัติงาน
ตรงกับความรูความสามารถ 
- รอยละ...ของ ขาราชการที่ไดรับการ
มอบหมายงานใหม  

แผนปรับโครงสรางแผนการ
กําหนดตําแหนงและอัตรากาํลัง 

คณะทํางาน/กกจ. 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบคุคล : ปรับโครงสรางและกําหนดอัตรากําลังใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

สรางแผนบูรณาการงานวิชาการพัฒนาทีด่ิน    มีแผนแมบทบูรณาการวชิาการ
พัฒนาที่ดินกรมฯ จํานวน 1 แผน 

  จัดทําแผนแมบทบูรณาการ
วิชาการพัฒนาที่ดินกรมฯ 

 - คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
 - กองแผนงาน 

สรางนวตกรรมงานพัฒนาทีด่ิน    - ผลสําเร็จของงานวิชาการที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได ................โครงการ 
   - จํานวนผลงานทางวิชาการ/    
นวัตกรรม......หนวย/ป 

  จัดทําแผนแมบทบูรณาการ
วิชาการพัฒนาที่ดินกรมฯ 

-  คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
- กองแผนงาน 

พัฒนานักวิชาการใหมกีารทํางานรวมกนัเปนทีม  - จํานวนนกัวชิาการที่ไดรับการ
ฝกอบรม.......คน/ป 
- รอยละของนกัวิชาการทีไ่ดรับการ
พัฒนาการทํางานเปนทีม 

  จัดทําโครงการฝกอบรมการ
ทํางานรวมกนัเปนทีม 

  กองการเจาหนาที่ 

สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จจากการทํางานเปนทีมทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

  นักวิชาการไดรับการศึกษา ดูงานใน
ประเทศ.......คน/ป  ตางประเทศ.......
คน/ป 

  จัดทําโครงการศึกษา ดูงานใน
ประเทศและตางประเทศ 

-  กองแผนงาน 
-  กองการเจาหนาที ่

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  สงเสริมใหมกีารพัฒนาและใหนําศักยภาพของนักวิชาการมาใชใหเต็มความสามารถอยางมี
บูรณาการเพื่อสรางนวตกรรมการพัฒนาที่ดิน … 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

พัฒนาผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ใหมีความรู ความ
เขาใจดานนโยบาย แผนงาน วิธีการดําเนนิงานและการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติแบบบูรณาการในระดบัพื้นที ่

 - จํานวนผูปฏิบัติในระดับพืน้ที่ไดรับการ
ฝกอบรมฯ …........คน 
- รอยละของผูปฏิบัติงานในพื้นที่ผานการ
ฝกอบรมฯ 

  จัดทําโครงการฝกอบรมฯ   กองการเจาหนาที่ 

พัฒนาหมอดนิอาสาและกลุมเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็งรองรับการถายทอดเทคโนโลยี 

- จํานวน/รอยละของหมอดนิและ
คณะกรรมการเกษตรกรพัฒนาที่ดินไดรับ
การฝกอบรม ...........คน 
- จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี.........หมูบาน.......คน 
- จํานวนกจิกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
ที่ถายทอดใหเกษตรกร    
- ระดับความพึงพอใจของผูไดรับการ
ถายทอด 

 -   จัดทําโครงการฝกอบรมหมอ
ดินและคณะกรรมการเกษตรกร
พัฒนาที่ดิน 
  -  จัดทําแผนงานและ
งบประมาณการถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกร........
หมูบาน......คน 

-  สํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยี 
- กองแผนงาน 
- สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  เสริมสรางบคุลากรดานการปฏิบัติงานในระดับพืน้ที่ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาหมอดินและกลุมเกษตรกรใหมีความเข็มแข็ง
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

พัฒนาระบบการนิเทศงานและการติดตามประเมินผล   มีคูมือการนิเทศงาน 1 ระบบ 
 

-  มีคูมือการตดิตามและประเมินผล 1
ระบบ 
-  จํานวนขอเสนอแนะ/รายงานการนิเทศ/
ติดตามงานที่ไดรับการปฏิบัติ/แกไข 

 - จัดทําคูมือการนิเทศงาน 
 

 - จัดทําคูมือการติดตามและ
ประเมินผล 1ระบบ 

-  สํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยี 
- กองแผนงาน 

สรางและพัฒนาทีมที่ปรึกษาในระดับพื้นที่  -  จัดตั้งทีมทีป่รึกษาในระดบัสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 12 เขตๆ ละ 1 ทีม  

แผนการฝกอบรมทีมที่ปรึกษา -  กองการเจาหนาที่  
-  กองแผนงาน 
-  สํานักงานพฒันาที่ดินเขต 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    การ
ติดตามผล 

สรางแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศขององคกรอยาง
ตอเนื่องและครอบคลุม 

มีแผนแมบทดาน IT ของกรมฯ ระยะเวลา 
3 ป   

จัดทําแผนแมบทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยสารสนเทศ 
- สถาบันการศึกษา 

วิจัยและพฒันาโปรแกรมประยุกตตามภารกิจ มีชุดโปรแกรมประยุกตและระบบ
สารสนเทศขอมูลดินและการใช 
ประโยชนที่ดนิ.....ชุด 

จัดทําโครงการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต 

- ศูนยสารสนเทศ 
- สถาบันการศึกษา 
 

พัฒนาบุคลากรดาน IT อยางตอเนื่อง -  มีแผนการฝกอบรมหลักสูตร 4 
หลักสูตร / ประเภท 

- MIS  
- GIS  
- Network 
- Hardware 

 - ศูนยฝกอบรมดาน IT  1 ศูนย 

- จัดทําหลักสูตรฝกอบรมดาน IT 
4 หลักสูตร/ ประเภท 
- จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมดาน IT  

- ศูนยสารสนเทศ 
- สถาบันการศึกษา 
- ภาคเอกชน 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการใชระบบ IT เพื่อนํามาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี… 
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เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    การ
ติดตามผล 

จัดหา Hardware Software ใหเหมาะสมเพยีงพอและ
ทันสมัย 

- รอยละของบคุลากรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานความรูการอบรมหลักสูตร 
ขางตน 
- มี Hardware Software ใชงานได
...............หนวยงาน 

จัดทําโครงการจัดหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอรและชุดโปรแกรม 

- ศูนยสารสนเทศ 
- ภาคเอกชน 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    การ
ติดตามผล 

พัฒนานักวิชาการใหมีความรูดานการทําสื่อในการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร 

- จํานวน/รอยละของนักวิชาการที่ผาน
การฝกอบรมฯ................คน/รอยละ 

- ระดับความพึงพอใจในการใชสื่อ 

 จัดทําโครงการฝกอบรมฯ กองการเจาหนาที่ 

สรางผลงานวิชาการในการถายทอดที่เหมาะสมกับ
เกษตรกร 

 - จํานวนสื่อในการถายทอดเทคโนโลยี
................ชิ้นงาน 
- ระดับความพึงพอใจในการใชสื่อ
ถายทอด 

  จัดทําโครงการผลิตสื่อเพื่อการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

สํานักงานเลขานุการกรม 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : พัฒนานักวิชาการใหมีศักยภาพในการจัดการถายทอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศสูเกษตรกร
ใหสามารถนาํไปสูการปฏิบัติในแตละพื้นที่…. 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    การ
ติดตามผล 

สรางทิศทางความกาวหนาและเสนทางการปรับเปลี่ยน
ของตําแหนงแตละตําแหนง (Career Path)  

 มีคูมือทิศทางความกาวหนาและเสนทาง
การปรับเปลี่ยนของตําแหนงแตละ
ตําแหนง (Career Path) 

 จัดทําคูมือทิศทางความกาวหนา
และเสนทางการปรับเปลี่ยนของ
ตําแหนงแตละตําแหนง (Career 
Path) 

กองการเจาหนาที่ 

พัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมการเขาสูตําแหนงทุก
ตําแหนง (Career Development) 

- มีแผนการฝกอบรมพัฒนาขาราชการเพื่อ
เตรียมการเขาสูตําแหนงทกุตําแหนง 
(Career Development) 
- จํานวน/รอยละของขาราชการที่ไดรับ
การเตรียมความพรอมในการเขาสู
ตําแหนง..........คน/รอยละ 

จัดทําโครงการฝกอบรม
ขาราชการเพื่อเตรียมการเขาสู
ตําแหนงทกุตําแหนง (Career 
Development) 

กองการเจาหนาที่ 

สนับสนุนขาราชการในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ทั้งภายในและตางประเทศ 

 - จํานวนขาราชการไดรับการศึกษาตอ
ภายในประเทศ..............คน 
ตางประเทศ............คน 
- จํานวนแหลงเงินทุนที่เพิ่มขึ้น......บาท/ป 

จัดทําแผนพัฒนาขาราชการเพื่อ
การศึกษาตอภายใน ประเทศและ
ตางประเทศ 

กองการเจาหนาที่ 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : สรางทิศทางการทํางานใหมีความชัดเจน มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยางเหมาะสม  
(Career  path) และมีการพัฒนาความรูทุกระดับอยางตอเนื่อง(Career Development) 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    
การติดตามผล 

1.พัฒนาความรูดานกฎหมายและกลไกการตรวจสอบ
ขององคกรอิสระใหกับเจาหนาที่  

• จํานวนผูเขารับการอบรม 
• จํานวนหลักสตูรการอบรม 
• รอยละของผูที่เขารับการอบรมซึ่งผาน
การทดสอบ 

• โครงการฝกอบรมการพัฒนาความรู
ดานกฎหมายใหกับเจาหนาที ่

กกจ. 

2. สงเสริมใหบุคลากรเขาใจถึงความสําคัญของวาระ
แหงชาติ ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให
เกิดความรวมมือ ผลักดันใหเกิดระบบคณุธรรม 
จริยธรรมขึ้นในองคกร 

• จํานวนผูเขารับการอบรม 
• จํานวนหลักสตูรการอบรม 
• จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
• จํานวนผูที่ถูกสอบวินัยใน  แตละป 

• โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมวาระ
แหงชาติดานคณุธรรม เชน โครงการ
ปฏิบัติธรรม   

กกจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  ใชระบบการตรวจสอบและถวงดุล กําหนดนโยบายเพื่อปองกันการแทรกแซงทางการเมือง 

แบบฟอรมที่ 6/2 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    การ
ติดตามผล 

1. เสริมสรางวัฒนธรรม  และคานิยมในการทํางานที่ดี
ใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง สงเสริมใหบุคลากรทําตาม
วัฒนธรรมและคานิยมหลักของกรมฯ 

• จํานวนกิจกรรมที่เสริมสราง
วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานที่ด ี
• อัตราการขาดงาน /มาสาย 

• จัดกิจกรรม งานประเพณีตางๆ 
เชน งานวันผูสูงอายุ 

ทุกหนวยงาน 

2. พัฒนาความรูและประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับรู  
มีความเขาใจ และปฏิบัติ ในเรื่องของคุณธรรม 
จริยธรรม  

• จํานวนบอรดประชาสัมพันธที่มีเรื่อง
เกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม และการ
สรรเสริญ ยกยองคนดี  
• จํานวนคนที่ไดรับการยกยอง  
• รอยละของหนวยงานที่ไดรับการ
คัดเลือก 

• จัดบอรดประชาสัมพันธที่มีเรื่อง
เกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรม และการ
สรรเสริญ ยกยองคนด ี

ทกุหนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : สงเสริมบุคลากรใหยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ    
การติดตามผล 

1. พัฒนาบุคลากร  สรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน
และ นําแนวคิดและเครื่องมอืการทํางานแบบใหมเขามา
ใชในการปรับปรุงงาน เชน KM   , HR Scorecard เปน
ตน 

• จํานวนเครื่องมือการทํางานใหมๆ  ที่แต
ละหนวยงานนํามาใช 
• จํานวนครั้งของการจัดการประชุมชี้แจง 
ซักซอมความเขาใจเกีย่วกับเครื่องมือ 
แนวคดิ นโยบายใหม 
• จํานวนหนวยงาน/บุคลากรที่มีความ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง(วดัยาก) 
• ความพึงพอใจของขาราชการลูกจาง
และพนกังานราชการ  ที่มีตอผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 

• จัดทําขอตกลงคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
• จัดการประชุมชี้แจง ซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือ แนวคิด 
นโยบายใหมๆ  
• โครงการฝกอบรมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการทํางาน เพื่อให
เกิดความโปรงใส  ตรวจสอบได 

ก.พ.ร. 
กกจ. 

ทุกหนวยงาน 

2. แกไข ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

• จํานวนกฎ ระเบียบที่ถูกนํามาพิจารณา 
ปรับปรุงแกไข 

• จัดทําเอกสารแนวคดิใหมๆ 
• ยกเลิกกฎระเบยีบที่ลาสมัย 

กกจ. 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ใหทํางานเชิงรุก และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงยกเลิกระเบียบ            
ที่ไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

1.  คัดเลือกบุคคลภายนอก และผูบริหารที่มีคุณธรรม    
มีความเปนธรรมมาเปนคณะกรรมการในการสรรหา 
และตรวจสอบความโปรงใสในกระบวนการสรรหา 

• รอยละของจํานวนผูรองเรียนเรื่องการ
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง 

• คัดเลือกผูบริหารที่มีคุณธรรม
มาเปนกรรมการ 

กกจ. 

2. จัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานการคัดเลือก สรรหา • รอยละของจํานวนผูรองเรียนเรื่องการ
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง 
• จํานวนคําสั่งการเลื่อนขั้น  เลื่อนระดับ 
ตําแหนง ที่ถูกศาลปกครองสั่งเพิกถอน 

• จัดทําระเบยีบ กฎเกณฑ
มาตรฐานในการคัดเลือก 

กกจ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  : สรางระบบการสรรหาใหเกิดการโปรงใส เปนธรรม 



 61

แบบฟอรมการกําหนดเปาประสงค  ตัวชี้วัดผลงาน และแผนงาน/โครงการ 
 

 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบและ     
การติดตามผล 

1. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เปนรูปธรรม  

• รอยละของขาราชการที่มี  PM 
รายบุคคล 

• มีโครงการนํารองทดลองใช PM กับ
บุคลากรบางกลุม   

กกจ. 
 

2.  พัฒนาผูประเมินใหมีความรูความเขาใจ  • รอยละของผูประเมินที่เขาใจระบบ PM 
• จํานวนครั้งของการฝกอบรมใหความรู
ดาน PM 

• จัดการอบรม ซักซอมความเขาใจ และ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่วกับ 
PM 

กกจ. 

3.  สรางการยอมรับใหกับผูรับการประเมนิ  • รอยละของผูรับการประเมินที่มีความ
พึงพอใจกับระบบ PM 
• อัตราการรองเรียน 

• ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับ 
PM 

กกจ. 

4.  เชื่อมโยงผลการประเมินใหเขากับผลตอบแทน 
จูงใจ  

• มีการเชื่อมโยงผลการประเมินกับ
ผลตอบแทน 

• จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเชือ่งโยงระบบผลตอบแทน
กับ PM 

ทุกหนวยงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  :  สรางระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน PM (Performance Management) 
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ขั้นตอนที่ 5 : การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดขอมูล
ครบถวน  สมบูรณ  ตามแบบฟอรมการจดัทําแผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) 
การกําหนดแผนงาน / โครงการรองรับ 

1. จากขั้นตอนที่ 4  เมื่อไดขอมูลตางๆ แลว คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธฯไดนําขอมูลที่
ไดจากการดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 – 4  มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง และนํามา
จัดทําแผนกลยุทธฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนด ซ่ึงประกอบดวย 

 - วิสัยทัศน  พนัธกิจ  และยทุธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดนิ 
 - ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับ วิสัยทัศน  พันธกิจ  

และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน  และจัดลงตามมิติทั้ง 5 มิติ 
 - เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ตรงกับยุทธศาสตรที่กําหนด 
 - ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของแตละเปาประสงค  คาพื้นฐาน  คาเปาหมาย ของแตละ

ตัวช้ีวัด  กําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดเปาประสงคเชิงกลยุทธและมิติ  เพื่อใชในการติดตามประเมินผล 
 - กําหนดผูรับผิดชอบ 

2. จัดทํารายการแผนงาน / โครงการรองรับ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ในอนาคต 

3. นําเสนอแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2551 – 2554  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ตออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

4. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2551 – 2554   ของกรมพัฒนาที่ดิน  
และแจกจายทั้งในรูปของเอกสาร  และแผน CD รวมทั้งเผยแพรทาง Website  www.ldd.go.th , 
http://psd101.ldd.go.th/webpsd6/  ใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ทราบและมีสวน
รวมในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการดาํเนินงานตามขัน้ตอนตางๆ ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2   
- จัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ สรางความรูความเขาใจ   
- บันทึกการบรรยายลงแผน DVD   
- การระดมสมองวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค   
- แบบประเมนิสถานภาพการบริหารทรัพยากรบคุคล   
- ประเดน็คําถามเพื่อการสัมภาษณผูบริหารกรมฯประเดน็ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง  

ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูมีสวนไดเสีย 
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ขั้นตอนที่ 3  
  - จัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ 
  - แบบวิเคราะหสภาพแวดลอม (HR SWOT Analysis) 

- การวิเคราะหสวนตางผลการปฏิบัติงาน (Gap Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 4 
  - จัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ 
  - การวิเคราะหแรงเสริม – แรงตาน  (Force Field Analysis)  เพื่อกําหนดเปาประสงค 
  - แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard 
Template) 
  - แบบฟอรมรายการแผนงาน / โครงการรองรับแผนกลยุทธ 
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แผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 – 2554  

 
 
วิสัยทัศน   

“พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิม่พูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานความ
พอเพียง” 

พันธกิจ 
เพื่อใหการพัฒนาที่ดินในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสูการพัฒนาที่ดิน อุดมสมบูรณ 

เพิ่มพูนผลผลิต สูชีวิตพอเพียง เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 
1. วิจัย พัฒนาใหบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนดเขตการใช

ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย 
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาที่ดิน

เพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง  

ยุทธศาสตรกรมพัฒนาทีด่ิน  ชวง พ.ศ.2550 – 2554 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร สูองคกรแหงภูมปิญญาและการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งของเกษตรกร และเครือขายงานพัฒนาที่ดิน 
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพฒันาพื้นที่ทาํการเกษตรใหมคีวามอุดมสมบูรณ 
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเปนเลิศของงานวชิาการและถายทอดเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ 
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ความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล                    
และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาทีด่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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1. ปรับโครงสราง อัตรากําลัง และ
สมรรถนะ ใหสอดคลองกับพันธกิจ
และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนา
บุคลากรใหมทีักษะในการใชขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากรบคุคล 
(HRIS) 

 
 

    

3. สรางระบบการสรรหา คัดเลือก 
บรรจุ แตงตั้ง การเลื่อนขั้น โยกยาย 
ใหถูกตอง ทันเวลา 

     

4. พัฒนาระบบการจัดการความรูของ
องคกร 

 
 

    

5. พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน      

6. ใชระบบตรวจสอบกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมคีวาม
โปรงใส 

     

7. สงเสริมบุคลากรใหยดึมั่นใน
ระบบคุณธรรม     
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มาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(HR Scorecard) 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Alignment) 

 

                           ประเด็นยุทธศาสตร 
                                          -    ปรับโครงสรางอัตรากําลัง และกําหนดสมรรถนะใหสอดคลอง 
                                                กับพันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน                              

     มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
- สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคคลกรใหมีทักษะ 
         ในการใชขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบคุคล(HRIS) 
- สรางระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง  

               ยาย และการใหความดีความชอบให   
               ถูกตองทันเวลา 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล  

(HRM Program Effectiveness) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
- พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร (Knowledge 

Management) 
- พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน                         

(PM : Performance management) มิติที่ 4 ความพรอมรบัผดิ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
- สรางระบบตรวจสอบและถวงดุลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

 (Quality of Work Life) 
 

     ประเด็นยุทธศาสตร 
- สงเสริมบุคลากรใหยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน  
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มาตรฐานความสําเร็จ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
(HR Scorecard) 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชงิยุทธศาสตร 
(Strategic Alignment) 

            เปาประสงค 
1.เพิ่มขีดความสามารถของขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ  
   ยุทธศาสตรของกรมฯ 
           2.  จัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงาน 

     มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 

เปาประสงค 
1. สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาเจาหนาที่ดานทรัพยากรบคุคลในการใชระบบ HRIS 
3. จัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก  
        บรรจุแตงตั้ง ยาย และการใหความดีความชอบ              
 
 

    
              มิติที่ 3 ประสิทธิผล

ของการบรหิาร                
                  ทรัพยากรบคุคล  

   (HRM Program Effectiveness) 
 

             เปาประสงค 
1. สรางและจัดระบบความรูและภูมิปญญา รวมทั้งให 

                มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. เพิ่มขีดสมรรถนะดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

                ใหกับเจาหนาที่ HR 
 4.     สรางความเขาใจกับผูประเมินและผูถูกประเมิน 
                                     มิติที่ 4 ความพรอมรบัผดิ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
เปาประสงค 
1. พัฒนาความรูดานกฎหมายและกลไกการตรวจสอบของหนวยงานตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่ 
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรเพื่อผลักดันใหเกิดระบบคุณธรรม จริยธรรมในองคกร 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

 (Quality of Work Life) 
          เปาประสงค 
          1. เสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมสรางสรรค  และแนวทางใน     
               การทํางานรวมทั้งการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ    
               พอเพียง ใหกับบุคลากร 

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
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 มาตรฐานความสําเร็จ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

(HR Scorecard) 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Alignment) 

           แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง 
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะขาราชการ              
              ระดับตางๆ 
                      3. โครงการจัดทําแผนปรับโครงสรางการกําหนดตําแหนง 
                                  และอัตรากําลัง 

     มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 

แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการสรางและพัฒนาระบบงานดานทรัพยากรบุคคล( HRIS) 
2. โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรในการใชระบบสารสนเทศ 
         ดานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
3. โครงการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการสรรหา  
         คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยาย และการใหความดี 
         ความชอบบุคลากรดานตางๆ 
                     

        
          มิติที่ 3 ประสิทธิผล   
                  ของการบริหาร          
                  ทรัพยากรบคุคล  

   (HRM Program Effectiveness) 
 

         แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการสรางและพัฒนาการจัดการความรู 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3. โครงการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ HR 
4. โครงการเสริมสรางความเขาใจระบบการประเมินผล 
         การปฏิบัติงาน 
          5. จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ           
                        ของผูรับการประเมิน                                          

มิติที่ 4 ความพรอมรบัผดิ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

แผนงาน/โครงการ 
1.    โครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมายใหกับเจาหนาที่ระดับตาง ๆ 
2. โครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาดกรมพัฒนาที่ดิน 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 

 (Quality of Work Life) 
    แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมสรางสรรค ในการทํางาน      
       รวมทั้งการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคลากร 
 

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
“พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืน บน

พื้นฐานความพอเพียง” 

พันธกิจ 
เพื่อใหการพัฒนาที่ดินในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสูการพัฒนา

ที่ดิน อุดมสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต สูชีวิตพอเพียง เห็นควรกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 

1. วิจัย พัฒนาใหบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอม
ทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่
ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน การฟนฟูปรับปรุง
บํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน 
                  3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความ
เขาใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

1. ปรับโครงสรางอัตรากําลัง และกําหนดสมรรถนะ ใหสอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาทีด่ิน 
2. สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะในการใชขอมลูสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
3. สรางระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง ยาย และการใหความดีความชอบ ใหถูกตอง 
ทันเวลา 
4. พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร 
5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) 
6. สรางระบบตรวจสอบและถวงดุลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 
7. สงเสริมบุคลากรใหยดึมั่นในระบบคณุธรรม 

ระดับเปาหมาย มิติ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
(KPIs) ขอมูลพื้นฐาน 

1 2 3 4 5 
แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

มิติที่ 1 
ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1.เพิ่มขีดความสามารถ
ของขาราชการใหสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุ
ยุทธศาสตรของกรมฯ 

1.จํานวนสายงานที่ไดรับการ
กําหนดสมรรถนะที่
เหมาะสม 
2.รอยละของขาราชการที่
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ความรู ความสามารถ และ
ทักษะ 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 

60 
 
 
60 
 

65 
 
 
65 

70 
 
 
70 
 

75 
 
 
75 

80 
 
 
80 

 1.โครงการกําหนดสมรรถนะ   
 ประจําตําแหนง 
 
 2.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ 
 พัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับ 
 ตางๆ 
 

- กองการ
เจาหนาที่ 
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ระดับเปาหมาย มิติ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
(KPIs) ขอมูลพื้นฐาน 

1 2 3 4 5 
แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 2.จัดอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภาระงาน 

3.รอยละของหนวยงาน
ระดับกอง/สํานักที่ไดรับการ
อนุมัติใหเกลี่ยอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภาระงาน 

ไมมี 60 65 70 75 80 2.โครงการจัดทําแผนปรับ
โครงสรางการกําหนดตําแหนง 
และอัตรากําลัง 

- กองการ
เจาหนาที่ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

3.สรางและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

4.มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล 
5.มีฐานขอมูลดานบุคคลที่มี
ความถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันสมัยอยูเสมอ 

ไมมี                 
                     
                     
 

ไมมี 

1 
 
 
 
60 

2 
 
 
 
70 

3 
 
 
 
80 

4 
 
 
 
90 

5 
 
 
 
100 

1.โครงการสรางและพัฒนาระบบ  
งานสารสนเทศดานทรัพยากรบคุคล 
( HRIS) 
 
 
 

- กองการ
เจาหนาที่ 
- ศูนย
สารสนเทศ 

 4.พัฒนาเจาหนาที่ดาน
ทรัพยากรบุคคลในการใช
งานระบบ HRIS 
 

6.รอยละของผูเขารับการ
อบรมดานHRIS ที่ผาน
เกณฑมาตรฐานความรู 

ไมมี 65 70 75 80 85 1.โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ
บุคลากรในการใชระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
(HRIS) 

- กองการ
เจาหนาที่ 
- ศูนย
สารสนเทศ 

 5.จัดทําหลักเกณฑและ
มาตรฐานในการสรรหา 
คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยาย 
และการใหความดี
ความชอบ 
 

7.มีการประกาศหลักเกณฑ
และมาตรฐานในการสรรหา
คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยาย 
และการใหความดีความชอบ
อยางเปดเผย 

ไมม ี 1 2 3 4 5 1.โครงการกําหนดหลักเกณฑและ
มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก 
บรรจุแตงตั้ง ยาย และการให
ความดีความชอบบุคลากรดาน
ตางๆ 

- กองการ
เจาหนาที่ 

 
 
 

          

           



 71

ระดับเปาหมาย มิติ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
(KPIs) ขอมูลพื้นฐาน 

1 2 3 4 5 
แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

6.สรางและจัดระบบ
ความรูและภูมิปญญา 
รวมทั้งใหมีระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

8.มีแผนการจัดการความรู
และดําเนินการตามแผน 

2 องคความรู 1 2 3 4 5 1.โครงการสรางและพัฒนาระบบ
การจัดการความรู 
 

- กองการ
เจาหนาที่ 
คณะทํางาน 

 7. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9. รอยละของขาราชการที่มี
การจัดทําขอตกลงเปาหมาย
งานระดับบุคคล 

ไมมี 60 70 80 90 100 1.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

- กองการ
เจาหนาที่ 

 8. เพิ่มขีดสมรรถนะดาน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ 
HR 

10. รอยละของจํานวน
เจาหนาที่ HR ที่ผานการ
อบรมดานการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

ไมมี 60 70 80 90 100 1.โครงการฝกอบรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ HR 
 

- กองการ
เจาหนาที่ 

 9. สรางความเขาใจกับผู
ประเมินและผูถูกประเมิน 

11. รอยละของจํานวนผูเขา
อบรมมีความรู ความเขาใจ
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
12. รอยละของผูรับการ
ประเมินที่มีความพึงพอใจ
ตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PA) 
 

ไมมี 
 
 
 

ไมมี 

60 
 
 
 
60 

70 
 
 
 
70 

80 
 
 
 
80 

90 
 
 
 
90 

100 
 
 
 
100 

1.โครงการเสริมสรางความเขาใจ
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
1.จัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นความพึงพอใจของผูเขารับ
การประเมิน 

- กองการ
เจาหนาที่ 
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ระดับเปาหมาย มิติ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
(KPIs) ขอมูลพื้นฐาน 

1 2 3 4 5 
แผนงาน /  โครงการ ผูรับผิดชอบ 

มิติที่ 4 
ความพรอมรับผิด
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

10.พัฒนาความรูดาน
กฎหมายและกลไกการ
ตรวจสอบของหนวยงาน
ตางๆ ใหแกเจาหนาที่ 
 

13.จํานวนหลักสูตรการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรูดาน
กฎหมาย 
14.รอยละของผูที่ผานการ
อบรมดานกฎหมายและ
กลไกการตรวจสอบของ
หนวยงาน 

ไมมี 
 
 
 
 
 

ไมมี 

100 
 
1 
 
 
60 

150 
 
2 
 
 
70 

200 
 
3 
 
 
80 

250 
 
4 
 
 
90 

300 
 
5 
 
 
100 

1.โครงการฝกอบรมความรูดาน
กฎหมายใหกับเจาหนาที่ระดับ
ตางๆ 
 

- กองการ
เจาหนาที่   
-สํานักงาน
เลขานุการ
กรม 

 11.สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคลากร  
เพื่อผลักดันใหเกิดระบบ
คุณธรรม จริยธรรม       
ในองคกร 

15.จํานวนผูเขารับการอบรม
ดานการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
16.จํานวนหลักสูตรการ
อบรมดานการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
17.จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
18.รอยละที่ลดลงของ
จํานวนผูที่ถูกสอบวินัยในแต
ละป เทียบกับกอนมี
หลักสูตรอบรม 

ไมมี 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 

100 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
60 
 
 
 

150 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
70 

200 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
80 

250 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
90 

300 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
100 

1.โครงการสงเสริมจิตสํานึก
ราชการใสสะอาด                    
กรมพัฒนาที่ดิน 

- กองการ
เจาหนาที่ 
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ระดับเปาหมาย มิติ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
(KPIs) ขอมูลพื้นฐาน 

1 2 3 4 5 
แผนงาน / โครงการ ผูรับผิดชอบ 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน 

12.เสริมสรางวัฒนธรรม 
คานิยมสรางสรรค  และ
แนวทางในการทํางาน
รวมทั้งการดํารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหกับบุคลากร 
 
 

19.จํานวนกิจกรรมที่
เสริมสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมในการทํางานที่ดี 
 

ไมมี 
 
 
 

     1.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
คานิยมสรางสรรคในการทํางาน
รวมทั้งการดํารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคลากร 
 
 

- ทุก
หนวยงาน 
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รายการแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมพฒันาที่ดิน 
 

มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคลองเชิง        
กลยุทธ 

1.เพิ่มขีดความสามารถ
ของขาราชการให
สามารถปฏิบัติงานให
บรรลุยุทธศาสตรของ
กรมฯ 

1. จํานวนสายงานที่ไดรับการกําหนด
สมรรถนะที่เหมาะสม 
2.รอยละของขาราชการที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะความรู ความสามารถ และทักษะ 
 

1.โครงการกําหนดสมรรถนะ   
 ประจําตําแหนง 
 2.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ 
 พัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับ 
 ตางๆ  

 

- กองการเจาหนาที่ 
 

- มีสมรรถนะประจําตําแหนง 
 
- มีโครงการฝกอบรม 
 
 

 2.จัดอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภาระงาน 

1.รอยละของหนวยงานระดับกอง/สํานักที่
ไดรับการอนุมัติใหเกลี่ยอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภาระงาน 

1.โครงการจัดทําแผนปรับโครงสรางการ
กําหนดตําแหนงและอัตรากําลัง 

- กองการเจาหนาที่ 
 

- ผลการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายของกรมพัฒนาที่ดิน 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1.สรางและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานทรัพยากรบุคคล 
 

 

1.รอยละของขอมูลดานบุคคลของกรมฯ 
ถูกจัดเก็บดวยระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร 
2.มีฐานขอมูลดานบุคคลที่มีความถูกตอง 
เที่ยงตรง ทันสมัยอยูเสมอ 

1.โครงการสรางและพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
 
 

- กองการเจาหนาที่
และศูนยสารสนเทศ 
 
 
 

- การตรวจปรับปรุงระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคลที่มีอยูใหใชงานเต็ม
ประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบติดตามการจัดเก็บ
ขอมูลใหรวดเร็วถูกตองเปน
ปจจุบัน 

 2.พัฒนาเจาหนาที่ดาน
ทรัพยากรบุคคลในการ
ใชงานระบบ HRIS 

1.รอยละของผูเขารับการอบรมดานHRIS ที่
ผานเกณฑมาตรฐานความรู 

1.โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรใน
การใชระบบสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคล (HRIS) 
 

- กองการเจาหนาที ่
 
 

 

- แบบทดสอบ 
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มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

 3.จัดทําหลักเกณฑและ
มาตรฐานการสรรหา 
คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง 
ยาย การพิจารณาความดี
ความชอบ ใหถูกตอง 
ทันเวลา 

1.มีการประกาศหลักเกณฑและมาตรฐาน
ในการสรรหาคัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยาย 
และการใหความดีความชอบอยางเปดเผย 

1.โครงการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน
ในการสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง ยาย 
และการใหความดีความชอบบุคลากรดาน
ตางๆ 

- กองการเจาหนาที่ 
 
 
 

- การประกาศหลักเกณฑ 
มาตรฐานเรื่องตางๆใหทราบ
ทั่วกัน 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.สรางและจัดระบบ
ความรูและภูมิปญญา 
รวมทั้งใหมีระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพิ่มขีดสมรรถนะดาน
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานใหกับ
เจาหนาที่ HR 

1.มีแผนการจัดการความรูและดําเนินการ
ตามแผน  
 
 
1.รอยละของขาราชการที่มีการจัดทํา
ขอตกลงเปาหมายงานระดับบุคคล 
 
1.รอยละของจํานวนเจาหนาที่ HR ที่ผาน
การอบรมดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1.โครงการสรางและพัฒนาการจัดการ
ความรู 
 
 
1.โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
1.โครงการฝกอบรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ HR 

- คณะกรรมการการ
จัดการความรู 
 
 
- กองการเจาหนาที่ 
 
 
- กองการเจาหนาที่ 
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มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

 4.สรางความเขาใจกับผู
ประเมินและผูถูก
ประเมิน 

1. รอยละของจํานวนผูเขาอบรมมีความรู 
ความเขาใจระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. รอยละของผูรับการประเมินที่มีความพึง
พอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(PM) 

1.โครงการเสริมสรางความเขาใจระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
2.จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นความพึง
พอใจของผูเขารับการประเมิน 

- กองการเจาหนาที่ 
 
 
-  กองการเจาหนาที่ 

- มีโครงการฝกอบรม 
 
 
- สรุปผลการประเมิน 
 

มิติที่ 4 
ความพรอมรับผิดดาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1.พัฒนาความรูดาน
กฎหมายและกลไกการ
ตรวจสอบของ
หนวยงานตางๆ ใหแก
เจาหนาที่ 
 
2.สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แกบุคลากร 
เพื่อผลักดันใหเกิดระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ใน
องคกร 

1.จํานวนหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูดานกฏหมาย 
2.รอยละของผูที่ผานการอบรมดาน
กฏหมายและกลไกการตรวจสอบของ
หนวยงาน 
 
1.จํานวนผูเขารับการอบรมดานการสงเสรมิ
คุณธรรมและจริยธรรม 
2.จํานวนหลักสูตรการอบรมดาน 
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3.จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม 
4.รอยละที่ลดลงของจํานวนผูที่ถูกสอบวินัย
ในแตละป เทียบกับกอนมีหลักสูตรอบรม 

1.โครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมาย
ใหกับเจาหนาที่ระดับตางๆ 
 
 
 
 
1.โครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใส
สะอาดกรมพัฒนาที่ดิน 

- กองการเจาหนาที่
และสํานักงาน
เลขานุการกรม 
 
 
 
- กองการเจาหนาที่ 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
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มิติ เปาประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน 

1.เสริมสรางวัฒนธรรม 
คานิยมสรางสรรค  และ
แนวทางในการทํางาน
รวมทั้งการดํารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหกับบุคลากร 

1. จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางวัฒนธรรม
และคานิยมในการทํางานที่ดี  
 
 
 

1.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยม
สรางสรรคในการทํางานรวมทั้งการ
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
บุคลากร 

- ทุกหนวยงาน - การจัดกิจกรรมสนับสนุน
ตามโครงการ 
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แผนงาน/โครงการ ดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ปงบประมาณ 2551 – 2554 

 

ปงบประมาณที่เร่ิมดําเนินการ แผน/โครงการ 
 2551 2552 2553 2554 

   1.โครงการกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง     
 2.โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการระดบัตางๆ     

 3.โครงการจัดทําแผนปรับโครงสรางการกําหนด
ตําแหนงและอตัรากําลัง 

    

 4.โครงการสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS)     

 5.โครงการฝกอบรมเพิ่มทกัษะบุคลากรในการใช
ระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล     

 6.โครงการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการ 
สรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตัง้ ยาย และการใหความดี
ความชอบบุคลากรดานตางๆ 

    

 7.โครงการสรางและพัฒนาการจัดการความรู     
 8.โครงการพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน     
9.โครงการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ HR     

10.โครงการเสริมสรางความเขาใจระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน     

11.จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของผูเขารับการประเมิน 

    

12.โครงการฝกอบรมความรูดานกฎหมายใหกับ 
เจาหนาที่ระดบัตางๆ     

13.โครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาด   
กรมพัฒนาที่ดนิ     

14.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมสรางสรรค
ในการทํางานรวมทั้งการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียงใหกับบุคลากร 
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รายละเอียดโครงการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ  2551 

 

มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  (Strategic Alignment) 
 1. โครงการกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนงของขาราชการกรมพัฒนาที่ดนิ 
 2. เพื่อนําสมรรถนะของขาราชการกรมพฒันาที่ดินมาใชเปนฐานในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ผูรับผดิชอบ   กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม         1.ช้ีแจงทําความเขาใจกับขาราชการกรมพฒันาที่ดิน 
 2.จัดทําสมรรถนะประจําตําแหนง  จํานวน 25 ตําแหนง 
 3.จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะประจําตําแหนง 
 4.จัดทําคูมือสมรรถนะ 
กําหนดเวลา 1 วันตอ 1ตําแหนง  ตําแหนงละ 2 คร้ัง 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  500,000 บาท 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1. กรมพัฒนาที่ดินมีสมรรถนะประจําตําแหนง และนําไปเปนขอมูล
ในการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตอไป 

         2. กรมพัฒนาที่ดินสามารถนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

         3.ในโอกาสตอไปขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน จะไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะของตนเอง  ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทั้งของ
ตนเองและตองานของกรมฯ มากขึ้น 

 

 2.  โครงการฝกอบรมหลักสตูรการพัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับตางๆ 
2.1  หลักสูตร นักบริหารงานพฒันาที่ดนิ ประจําป 2550 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม   

1. มีความรู ความเขาใจ และทักษะดานบรหิารตามสมรรถนะผูบังคับบัญชาระดับตน 
2. สามารถสรางทีมปฏิบัติงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สรางจิตสํานึกของการเปนขาราชการในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อ
เจริญตามรอยพระยุคลบาท 

4. ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และเสริมสรางสัมพันธภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงานในฐานะผูบังคับบัญชาระดับตน  
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ผูรับผดิชอบ        กองการเจาหนาที ่
กิจกรรม              1.จัดฝกอบรมความรู  ทักษะดานการบริหารจัดการ 

 2. ฝกปฏิบัติการทํางานเปนทีม  การเปนผูนํา ผูตามที่ด ี
 3. อบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน และชวีิต 
 4. มีการศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ   

กําหนดเวลา 12 วัน 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  540,000 บาท / 1 รุน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   ขาราชการกรมพัฒนาที่ดินที่ผานการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจ และทักษะดานการบรหิารตามสมรรถนะของผูบังคับบัญชาระดับตนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และพรอมที่จะดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในสวน
ราชการกรมพฒันาที่ดินตอไป  

 

2.2  หลักสูตร นักบริหารงานพฒันาที่ดนิ ประจําป 2550 
วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม 
1. มีความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ถูกตองดานการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม 
2. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
3. สามารถเปนผูนําทีมงาน และบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตระหนกัถึงจริยธรรมและคุณธรรมที่เปนแบบอยางทีด่ีในการทํางาน 
5. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานการพฒันาที่ดินและการบริหาร
องคกร 

ผูรับผดิชอบ   กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม       1.จัดฝกอบรมความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ดานการบริหารจัดการ 
 2. ฝกปฏิบัติการสรางทีมงาน  การเปนผูนาํ การสื่อสาร 
 3. การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ของผูบริหาร 
 4. การศึกษาดงูาน  แลกเปลีย่นประสบการณ   
กําหนดเวลา 12 วัน 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  1,000,000 บาท / 1 รุน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    ขาราชการกรมพัฒนาที่ดินที่ผานการฝกอบรมมีความรู        
ความเขาใจ  และทักษะดานการบริหารตามสมรรถนะของผูบริหารระดับกลาง   
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และพรอมที่จะดํารงตําแหนงดานบริหาร
ในสวนราชการกรมพัฒนาที่ดินตอไป  
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มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล  (HR Program Efficiency) 
 1.  โครงการสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

วัตถุประสงค 
  - เพื่อสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากร  ใหสามารถใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินไดในทุกกระบวนงาน 
ผูรับผดิชอบ กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม 1. ออกแบบและสรางระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบคุคล (HRIS)  
 2. สรางและพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
 3. จัดหา Hardware และ Software เพื่อรองรับระบบสารสนเทศดาน

ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย 1,000,000 บาท 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    กรมพฒันาที่ดินสามารถนําระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 
(HRIS)  มาใชในทุกภารกิจของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRM Program Effectiveness)  
 1.  โครงการสรางและพัฒนาการจัดการความรู 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย และสรางเครือขายพัฒนางาน 
  2. เพื่อพัฒนากรมพัฒนาที่ดินไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

ผูรับผดิชอบ  กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม      1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อใหมีการจัดการความรู 
 2. จัดการความรู จํานวน 2 องคความรู 
 3. จัดใหมีการสกัดความรูทั้งจากเอกสาร ส่ือตางๆ และความรูจากผูรู 
 4. จัดทําทะเบยีนความรูของ 2 องคความรู  และจัดสรางคลังความรู 
 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 6. จัดตลาดนดัความรู 
 7. จัดทํา Web Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู 
กําหนดเวลา เดือนตุลาคม 2550 – เดือนกนัยายน 2551 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  1,000,000 บาท 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   กรมพัฒนาที่ดินมีการจัดการความรูอยางเปนระบบ  สามารถถอด
ความรูและจัดระบบการจัดการความรูที่จําเปนนําไปปฏิบัติงานผลักดันความสําเร็จประเด็น
ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน    
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มิติท่ี 4  ความพรอมรบัผดิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Accountability) 
 1.  โครงการสงเสริมจิตสํานึกราชการใสสะอาดกรมพัฒนาที่ดิน 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา จริยธรรม คุณธรรมประจําใจ คานิยมสรางสรรค
และดํารงตนเปนขาราชการที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

2. เสริมสรางจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการสรางราชการ
ใสสะอาดและมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ผูรับผดิชอบ   กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม       1. จัดฝกอบรมธรรมะปฏิสัณฐาน และอธิษฐานธรรม 
 2. รณรงคใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ลด ละ เลิก คานิยมที่

ไมพึงประสงค 
 3. กําหนดแผนกลยุทธกรมพัฒนาที่ดินใสสะอาดมาตรการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. ยกยอง ชมเชย ผูทําความดี 
กําหนดเวลา เดือนตุลาคม 2550 – เดือนกนัยายน 2551 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  800,000 บาท 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   ผูเขารับการฝกอบรมไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม  ธรรมาภิบาล มาใชในการทํางานเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

 

มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน  (Quality of Work Life) 
 1.  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมสรางสรรคในการทํางาน รวมท้ังการ

ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบคุลากร 
วัตถุประสงค 

  เพื่อใหขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
1. ตระหนกัและเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํามาใชในการดําเนนิ
ชีวิตประจําวันและในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

2. เขาใจคุณคาแหงชวีิตของตนเองและผูอ่ืน สามารถวิเคราะหส่ิงตางๆ จากความเปน
จริงโดยปราศจากอคติ อันจะนําไปสูการทาํงานและการดําเนินชวีิตไดอยางมี
ความสุข  ไมหลงใหลไปตามกระแส 
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ผูรับผดิชอบ  กองการเจาหนาที่ 
กิจกรรม       1.เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสรางสรรคในการทํางาน 
 2.จัดฝกอบรมหลักการเสริมสรางคุณธรรมสูจริยธรรมแบบยั่งยืน 
 3.ฝกอบรมดานคุณธรรมกับการดําเนินชีวิตเพื่อคุณประโยชนตอตนเอง 

ผูอ่ืน องคกร และสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.รณรงคใหขาราชการและเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินดํารงตนอยางมี

คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กําหนดเวลา เดือนตุลาคม 2550 – เดือนกนัยายน 2551 
คาใชจาย งบประมาณคาใชจาย  400,000 บาท 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    ผู เขารับการฝกอบรมไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนา  มาใช             
ในการบริหารชีวิต สามารถสรางสมดุลแหงชีวิตกับการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  1   







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR  Scorecard 
และการจัดทําแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน 

วันที่  12  กมุภาพันธ  2550  ณ  หองประชมุ  801  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

1.   หลักการและเหตุผล 
 สํานักงาน  ก.พ.ร  ไดกําหนดใหสวนราชการดําเนินการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   ซึ่งมิติที่  4   มิติดานการพัฒนาองคกร  
ตัวชี้วัดที่  13.1   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
น้ําหนักรอยละ  2  การประเมินผลพิจารณาจากระดับชั้นความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของสวนราชการ   โดยแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่
สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป  พ.ศ.  2551 – 2553  ซึ่งหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการ
ตามแนวทาง/ แผนงาน/  โครงการที่กําหนดขึ้นในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ซึ่งเกณฑการใหคะแนนไดกาํหนด
ระดับชั้นของความสําเร็จ(Milestone)  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน  5  ระดับ  พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ข้ันตอนที่ 1     สวนราชการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสรางความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard)  และจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหแกผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล  ไมนอยกวา  รอยละ  60 

2 ข้ันตอนที่ 2          สวนราชการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  ของปงบประมาณ  
2550 โดยในรายงานผลการประเมินสถานภาพฯ  มีการระบุจุดแข็ง
และจุดออนของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 



  

 ดังนั้น  กองการเจาหนาที่  ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 13.1  ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR  Scorecard)  จึงเห็นวา  เพื่อใหกรม ฯดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถดําเนินการในขั้นตอนที่ 1  และขั้นตอนที่  2   สงสํานักงาน ก.พ.ร. ไดทัน
กําหนด  (ภายในไตรมาสที่ 2  :  31  มีนาคม  2550)  จึงควรจัดใหมีการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR  Scorecard)  และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแก
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งมีการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1   เพื่อ เส ริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล                   

(HR  Scorecard)  และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   

2.2   เพื่อประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยวิเคราะห
หรือประเมินจุดแข็งและจุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล  และความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล   

2.3   เพื่อใหการดําเนินงานตามมิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร  ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR  Scorecard)  เปนไปตามขั้นตอนและตาม
ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนด  รวมทั้งเปนขอมูลที่จะดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

2.4 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลในสื่อประเภทตางๆ  ใหแกผูบริหาร
และเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดินทุกคน 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
3 ข้ันตอนที่ 3           สวนราชการวิเคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนบริหารราชการของสวนราชการ 

4 ข้ันตอนที่ 4           สวนราชการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดําเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละ
เปาประสงค 

5 ข้ันตอนที่ 5          สวนราชการมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปงบประมาณ       พ.ศ.  2551  ที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการ   และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหแกเจาหนาที่ของสวน
ราชการไดรับทราบ 



 

3. จํานวนผูเขาสัมมนา 
 ผูเขารวมสัมมนา   รวม  93  คน  ประกอบดวย 

 อธพ./ รธพ. 4  คน 
 ผชช. 6 คน 
 ผอ.กอง/ สํานกั 30 คน 
 หน.กลุม/ ฝาย 25 คน 
 หน.สพด. 12 คน 
 หน.กลุม/ ฝาย  กกจ. 7 คน 
 ผูรับผิดชอบ 5 คน 
 วิทยากร 4 คน 
 รวม 93 คน 
 

4.   กําหนดการ 
 

วันที่  12  กมุภาพันธ  2550 
08.00 – 08.45  น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00  น. พิธีเปด 

 09.00 – 10.30  น. แนวคิดและหลักการในการบริหาร  และการจัดทําแผนกลยุทธ    
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทาง HR  Scorecard 

10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
10.45 – 12.00  น. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล : การวิเคราะห

ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  น. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล : การวิเคราะห

จุดออน  จุดแข็ง  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   
14.30 – 14.45  น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.30  น. การประเมนิสถานภาพการบริหารทรพัยากรบุคคล : การวิเคราะห

จุดออน  จุดแข็ง  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ตอ) 
16.30 พิธีปดการสัมมนา 

 

5.  วิทยากร 
 ดร.สุรพงษ  มาลี   และคณะ  จาก  สํานักงาน  ก.พ. 



6.   ระยะเวลาและสถานที่ฝกอบรม 
 วันจนัทรที่  12  กุมภาพนัธ   2550  เวลา  08.00 – 16.30  น.    

ณ  หองประชมุ  801  อาคาร 8 ชั้น  กรมพฒันาที่ดิน 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลตามแนวทาง HR  Scorecard  และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7.2 กรม ฯ  มีผลการประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อจะไดเปน

ขอมูลในการวิเคราะหทิศทาง  นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร   และแผนบริหารราชการของ                
กรมพัฒนาที่ดิน  ตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  3 
 



 

1
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

แบบประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
1. มิติความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร

ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน
1.1  ภาวะผูนําของ (1) การกําหนดทิศทาง 0 1. ไมมีการกําหนดทิศทางนโยบายและเปาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล (0 คะแนน)
ผูบริหารระดับสูง นโยบายและเปาหมาย 2. มีการกําหนดทิศทาง นโยบายและเปาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน แตยังไมมี
ของกรม การบริหารทรัพยากร      การดําเนินการใด ๆ (1 คะแนน)

บุคคลที่ชัดเจนและ 3. มีการกําหนดทิศทาง นโยบายและเปาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และมีการ
สื่อสารทิศทางนโยบาย     กําหนดทีมงานจัดทําแผนที่ฯ ประกอบดวยบุคลากรของสวนตาง ๆ (2 คะแนน)
และเปาหมายนั้นให 4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอทิศทาง
บุคลากรของกรมทราบ    นโยบายและเปาหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)

5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและมีขอเสนอแนะดานการ
   บริหารทรัพยากรบุคคล (4 คะแนน)

1.2 ความ (1) แผนอัตรากําลังที่ 0 1. ไมมีแผนอัตรากําลัง / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
สอดคลองของการ สอดคลองกับ 2. มีการวิเคราะหความสอดคลองของอัตรากําลังกับพันธกิจและยุทธศาตรของกรม
บริหารทรัพยากร ยุทธศาสตรของกรม     (1 คะแนน)
บุคคลกับ 3. มีการดําเนินการตาม 2 และ มีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของกรม
ยุทธศาสตร    (2 คะแนน)
ของกรม 4. มีการดําเนินการตาม 3 และ มีการนําแผนอัตรากําลังไปใชในทางปฏิบัติจริง (3 คะแนน)

5. มีการดําเนินการตาม 4 และ มีการติดตามและปรับปรุงแผนอัตรากําลังอยางตอเนื่อง
    (4 คะแนน)



 

2
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

1. มิติความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน(ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(2) แผนการพัฒนา 3 1. ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
บุคลากรที่สอดคลองกับ 2. มีการสํารวจ วิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากร (1 คะแนน)
ยุทธศาสตรของกรม 3. มีการดําเนินการตาม 2 และ มีการวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ

    พันธกิจและยุทธศาสตรของกรม (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตาม 3 และ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับพันธกิจและ
    ยุทธศาสตรของกรม (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตาม 4 และ มีการติดตามประเมินแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
    (4 คะแนน)

(3) แผนสงเสริม และ 0 1. ไมมีแผนสงเสริมและดูแลรักษาผูมีสมรรถนะสูงในสายงานหลัก / ไมมีการดําเนินการใด ๆ
ดูแลรักษาผูมีสมรรถนะ     (0 คะแนน)
สูงในสายงานหลักที่ 2. มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรในสายงานหลักที่กรมตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต
สอดคลองกับ     (1 คะแนน)
ยุทธศาสตรของกรม 3. มีการดําเนินการ ตาม 2 และ มีการจัดทําแผนสงเสริมและดูแลรักษาผูมีสมรรถนะสูงในสาย

    งานหลัก (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตาม 3 และ มีการนําแผนสงเสริมและดูแลรักษาผูมีสมรรถนะสูงในสายงาน
    หลักไปปฏิบัติ (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตาม 4 และ มีการติดตามและประเมินผลแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
    (4 คะแนน)
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กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

1. มิติความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(4) แผนการพัฒนา 0 1. ไมมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล / ไมมีการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ     ดําเนินการใด ๆ(0 คะแนน)
ดานการบริหาร 2. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่     ทรัพยากรบุคล (1 คะแนน)
สอดคลองกับ 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
ยุทธศาสตรของกรม     บุคคล (2 คะแนน)

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการเตรียมความพรอมตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
    สารสนเทศดานบริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการดําเนินการตามแผน ฯ และ หรือ มีการติดตามปรับปรุง
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย (4 คะแนน)

(5) โครงการ / กิจกรรม 0 1. โครงการ / กิจกรรม ภายใตแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไมตอบสนองยุทธศาสตรของกรม
ภายใตแผนงานบริหาร     (0 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคลที่ 2. มีโครงการ / กิจกรรม ภายใตแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองและตอบสนองตอ
สอดคลองกับ     ยุทธศาสตรตอไปนี้
ยุทธศาสตรของกรม     2.1 ยุทธศาสตรของกรม (1 คะแนน)

    2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (1 คะแนน)
    2.3 ยุทธศาสตรการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน (1 คะแนน)
3. มีการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ภายใตแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปน
    ระบบและตอเนื่อง ตามขอ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 (1 คะแนน)



 

4
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

1. มิติความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน(ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(6) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 0 1. ไมมีตัวชี้วัดที่แสดงถึง ความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม (0 คะแนน)
และคาเปาหมาย 2. มีตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายโครงการ / กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไปนี้
โครงการ / กิจกรรม ที่     (ตัวชี้วัดละ 1 คะแนน)
แสดงความสําเร็จของ     2.1 ตัวชี้วัด ฯ ที่แสดงถึงความสมดุลของอัตรากําลังและภารกิจของงาน (1 คะแนน)
การบริหารทรัพยากร     2.2 ตัวชี้วัด ฯ ที่แสดงถึงการรักษาอัตรากําลังที่มีคุณภาพของกรม (1 คะแนน)
บุคคล     2.3 ตัวชี้วัด ฯ ที่สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูในองคการ (1 คะแนน)

    2.1 ตัวชี้วัด ฯ ที่แสดงถึงการสรางและการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ (1 คะแนน)

3ผลรวมคะแนนการวัดมิติความสอดคลอง
เชิงยุทธศาสตรของกรม (28 คะแนน)



 

5
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

1. ขอจํากัดในการดําเนินการตามตัวบงชี้
   (1)  ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่จะมาพัฒนานโยบายการบริหารงานบุคคล 
  (2)  นโยบายการพัฒนาการบริหารงานบุคคลยังไมตอเนื่อง
  (3)  หนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไมมีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตรของกรม
  (4) นโยบายเปลี่ยนแปลงตามผูบริหารระดับสูง

2. แนวทางการพัฒนาใหบังเกิดผลตามตัวบงชี้
   (1) ใหมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรม
  (2)  ใหมีการดําเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนฯอยางเปนระบบและตอเนื่อง
  (3)ใหหนวยงานภายในกรมฯมีสวนรวมในการกําหนดแผน / โครงการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล



 

6
กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน(ถามี) เกณฑการใหคะแนน

2.1 ความพรอม (1) การใชเทคโนโลยี 2 1. ยังไมไดดําเนินการ (0 คะแนน)
ของขอมูลดาน สารสนเทศเพื่อการ 2.มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบในการนําเทคโนโลยี
การบริหาร บริหารทรัพยากรบุคคล    สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคล 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร

    ทรัพยากรบุคคลบางสวน (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ ไดติดตาม ทบทวนและปรับปรุงการใชเทคโนโลยี
    สานสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง (4 คะแนน)

(2) แหลงขอมูลและการ 2 1. ยังไมไดดําเนินการ (0 คะแนน)
จัดเตรียมขอมูลที่เปน 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบจัดทําแหลงขอมูลเพื่อ
ประโยชนตอการสราง     การเสริมสรางการเรียนรูหรือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
เสริมสังคมแหงการเรียนรู 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการจัดเตรียมขอมูลที่เปนประโยชนตอการสรางเสริม

    สังคมแหงการเรียนรู หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการพัฒนาแหลงขอมูลเพื่อการสรางเสริมการเรียนรู
    หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน หองสมุด มุมอินเตอรเน็ต การจัดบอรดขาวสาร
    ขอมูล การกระจายเสียงขอมูลขาวสาร ฯลฯ (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการสรางเสริม
    การเรียนรูอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)
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กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(3) ผลสํารวจความ 0 1. ยังไมไดดําเนินการ (0 คะแนน)
คิดเห็นและความพึงพอใจ 2. มีการสํารวจความพึงพอใจหรือมีชองทางอื่นใหผูบริหารและบุคลากรแสดงความคิดเห็น
ของผูบริหารและบุคลากร     ตอระบบฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
ตอระบบฐานขอมูลการ 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นไปใชปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคลากร     ฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลบางสวน (2 คะแนน)

4. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการนําผลสํารวจความคิดเห็นไปใชปรับปรุงระบบ
    ฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และอยางเปนระบบและตอเนื่อง (4 คะแนน)

2.2 การพัฒนา (1) กระบวนการและ 0 1. ยังไมไดดําเนินการ (0 คะแนน)
กระบวนการและ วิธีการปรับปรุงขั้นตอน 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ /รับผิดชอบการปรับปรุงขั้นตอนการ
วิธีการบริหาร การทํางาน ดานการ    ทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อการ

    ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการ
    บริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ นําแนวทางไปปรับปรุงการทํางาน ดานการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

(2) กระบวนการบริหาร 0 1.ไมมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนระบบ (0 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคลที่เปน 2. มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน ความตองการกําลังคนที่มีความจําเปนตอสมรรถนะหลัก
ระบบ     ของกรม (1 คะแนน)

3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการวางแผนกําลังคนที่สอดคลองกับภารกิจและความ
    จําเปนของกรมทั้งในปจจุบันและอนาคต (2 คะแนน)
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กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการบริหารทรัพยากร
    บุคคล เชน การคัดเลือก บรรจุแตงตั้ง การโยกยาย ฯลฯ เพื่อใหไดบุคลากรตามแผน
    อัตรากําลังที่มีความเหมาะสม ถูกตอง และทันเวลา (3 คะแนน)
5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามขอ 4 อยางเปนระบบและตอเนื่อง (4 คะแนน)

(3) การปรับปรุงระเบียบ 1 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใดๆ (0 คะแนน)
ที่เอื้อตอการบริหาร 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ /รับผิดชอบการทบทวนแกไข
ทรัพยากรบุคคล     ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)

3. มีการดําเนินการตาม ขอ 2 และ มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกรมเกี่ยวกับ
    การปรับปรุงระเบียบภายใน เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการนําเอาผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงระเบียบที่
    เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

(4) ระบบงบประมาณที่ 1 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใดๆ (0 คะแนน)
เอื้อตอการบริหาร 2. มีการกําหนดเปาหมายของสัดสวนเงินงบประมาณดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอ
ทรัพยากรบุคคล     งบประมาณรายรับโดยรวมของกรม อยางชัดเจน (1 คะแนน)

3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการจัดทําแผนงบประมาณดานการพัฒนาทรัพยากร
    บุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายที่มุงสูผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธดานการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลของกรม (2 คะแนน) 
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงการใชงบประมาณ
    ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบและตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีสัดสวนของงบประมาณดานการพัฒนาทรัพยากร
    บุคคลตองบประมาณรายรับโดยรวมของกรมเพิ่มจากงบประมาณของปที่แลว (4 คะแนน)
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กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(5) กลไกนําความคิดเห็น 1 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใดๆ (0 คะแนน)
ของบุคลากรจากผลการ 2. มีชองทาง / ตูรับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
ประเมินในทุกมิติไปใช 3. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบประเมินความคิดเห็นของ
ปรับปรุงการบริหาร     บุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง (3 คะแนน)
ทรัพยากรบุคคล 4. มีการดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 และ มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ

    บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และไดนําผลการสํารวจ / ขอมูลความคิดเห็นมาใชในการ
    ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

(6) ความคุมคาดานการ 0 1. ไมมีการประเมินความคุมคาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (0 คะแนน)
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ /รับผิดชอบการประเมินความ

    คุมคาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการประเมินความคุมคาและความเหมาะสมของ
    สัดสวนคาใชจายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตาม ขอ 3 และ มีการปรับงบประมาณดานการพัฒนาทรัพยากร
    บุคคลตามความเหมาะสมที่คํานึงถึงผลิดภาพของบุคลากรและความคุมคา
    (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่อง
    (4 คะแนน)
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กองการเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

2.3 ดาน (1) กลไกทําหนาที่สราง 0 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด / ไมเปนไปตามตัวบงชี้ (0 คะแนน)
บรรยากาศ และสื่อสารวัฒนธรรม 2. มีการแตงตั้งบุคคล /หนวยงาน/ คณะบุคคลทําหนาที่/ รับผิดชอบในการสรางวัฒนธรรม
องคการที่สงเสริม และคานิยมรวมของกรม     และคานิยมรวมของกรมอยางชัดเจน (1 คะแนน)
คุณภาพบุคลากร 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการสื่อสารถายทอดวัฒนธรรมและคานิยมรวมของกรม

    ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผานชองทางอื่น (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 อยางตอเนื่อง
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และมีการติดตามประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรม
    และคานิยมรวมของกรมอยางตอเนื่อง  (4 คะแนน)

(2) กลไกและวิธีการ 3 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด (0 คะแนน)
สื่อสารและประสานงาน 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่/รับผิดชอบการประสานงานเพื่อ
ระหวางบุคลากรกลุม     เสริมสรางความรูระหวางบุคลากรกลุมตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมความรู     (1 คะแนน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3. มีการดําเนินการตามขอ 2  และมีการกําหนดวิธีการในการประสานงานเพื่อเสริมสราง
ของงาน     ความรูระหวางบุคลากร (2 คะแนน)

4. มีการดําเนินการตามขอ 4 และไดดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
    ประสิทธิภาพของงานและ / หรือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กรมกําหนด และ
   ดําเนินการอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

ผลรวมคะแนนการวัดมิติประสิทธิภาพของ 10
การบริหารทรัพยากรบุคคล (44 คะแนน)
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1. ขอจํากัดในการดําเนินการตามตัวบงชี้
  - ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี สารสนเทศ
  - การดําเนินงานมีกฏระเบียบมาก หลายขั้นตอน  ทําใหเกิดการลาชา
  - ไมมีการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล ของผูบริหาร

2. แนวทางการพัฒนาใหบังเกิดผลตามตัวบงชี้
  (1) เปดโอกาสใหบุคคลากรแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (2) มีระบบการประเมินความคุมคาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม
  (3) ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (5) สนับสนุนงบประมาณ
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3. มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

3.1 การบริหาร (1) การประเมินผลงาน 2 1. ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
ผลงาน บุคลากรทุกระดับอยางมี 2. มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ (1 คะแนน)

ระบบ 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3  และ มีการนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําแผนการ
    บริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ สามารถรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่มีความ
    จําเปนตอการบรรลุเปาหมายและพันธกิจของกรม (4 คะแนน)

3.2 ความพึงพอ (1) ผลการประเมินความ 0 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
ใจของบุคลากร พึงพอใจของบุคลากรตอ 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดําเนินการสํารวจ

การบริหารทรัพยากร     ความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
บุคคล 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการสํารวจ / ประเมินความพึงพอใจในมิติตาง ๆ ไดแก

    1) นโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) แผนงาน โครงการการพัฒนาบุคลากร
    และ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และนําผลการสํารวจ / ประเมินไปใชปรับปรุงนโยบายและ
    ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการ
    ปฏิบัติงาน (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินงานตามขอ 4 อยางเปนระบบและตอเนื่อง (4 คะแนน)
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3. มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(2) ผลการประเมินความ 0 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
พึงพอใจของบุคลากรตอ 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดําเนินการสํารวจ
สภาพแวดลอมการ     ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมการทํางาน (1 คะแนน)
ทํางาน 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการสํารวจ / ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร

    ตอสภาพแวดลอมการทํางาน (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
    ทํางาน (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
    ทํางานอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

3.3 การเรียนรู (1) ผลแสดงถึงคุณภาพ 1 1. ไมมีระบบการรายงานผล / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
และการพัฒนา การเรียนรูของบุคลากร 2. มีการวางระบบ / หลักเกณฑการรายงานผลการเขารับการฝกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือ

    การเพิ่มพูนความรูของบุคลากร (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการสรุปผลการประเมินความรู ทักษะ และ
    ความสามารถของบุคลากรหลังการฝกอบรมฯ อยางตอเนื่อง (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนการ
    พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และมีผลแสดงถึงความสามารถของบุคลากรที่เขารับการ
    เพิ่มพูนความรูแลวนํามาปฏิบัติงานหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน (4 คะแนน)

ผลรวมคะแนนการวัดมิติประสิทธิผลของ 3
การบริหารทรัพยากรบุคคล (16 คะแนน)
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1. ขอจํากัดในการดําเนินการตามตัวบงชี้
  (1) ขาดการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (2) ขาดการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แนวทางการพัฒนาใหบังเกิดผลตามตัวบงชี้
  (1) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  (2) มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (3) ระดับผูบริหารควรมีการตรวจเยี่ยมหนวยงานและบุคลากรใหทั่วถึง เพื่อจะไดทราบปญหาการปฏิบัติงาน
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4. มิติความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

4.1 ดาน (1) ความโปรงใสและ 1 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
ระบบการ ความพรอมรับผิดในระบบ 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดานการพัฒนา
บริหารงาน และกลไกดานการพัฒนา     ทรัพยากรบุคคล (1 คะแนน)
บุคคล ทรัพยากรบุคคล 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการประกาศเกณฑผูมีคุณสมบัติเขารับการพัฒนา

    บุคลากร (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการจัดทําฐานขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากร
    บุคคลและบุคลากรสามารถเขาใชขอมูลได (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลดานการพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

(2) ความโปรงใสและ 4 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
ความพรอมรับผิดในระบบ 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน /คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดานการประเมินผล
และกลไกดานการ     การปฏิบัติงานของบุคลากร (1 คะแนน)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการประกาศเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร     ใหบุคลากรรับทราบ (2 คะแนน)

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการจัดทําฐานขอมูลหรือเก็บหลักฐานและ / หรือ
   รายงานที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
    ผลการประเมินการปฏิบัติงานและการปรับปรุงฐานขอมูลอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)
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4. มิติความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(3) ความโปรงใสและ 4 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีเกณฑดานการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และโยกยาย
ความพรอมรับผิดในระบบ     (0 คะแนน)
และกลไกดานการสรรหา 2. มีเกณฑดานการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และโยกยาย และมีการประกาศเกณฑการ
การบรรจุแตงตั้ง และการ     สรรหา การบรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย (1 คะแนน)
โยกยาย 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรดานการสรรหา การ

    บรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการเปดโอกาสใหขาราชการสอบถามขอมูล
    ที่เกี่ยวของกับการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และการโยกยาย (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนี้อยางตอเนื่อง
    (4 คะแนน)

(4) ความโปรงใสและ 4 1. ไมมีกลไกรับผิดชอบ / ไมมีการดําเนินการใด ๆ (0 คะแนน)
ความพรอมรับผิดในระบบ 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดานการดําเนินการ
และกลไกการดําเนินการ     ตามแผน / โครงการราชการใสสะอาด (1 คะแนน)
ตามแผน / โครงการราชการ 3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการจัดเก็บหลักฐานและ/หรือรายงานเกี่ยวกับการ
ใสสะอาด     ดําเนินการตามแผน / โครงการราชการใสสะอาด (2 คะแนน)

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการจัดเก็บหลักฐานและ / หรือรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามแผน / โครงการราชการใสสะอาด (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการเปดโอกาสใหขาราชการและประชาชน
    สอบถามและแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผน / โครงการราชการ
    ใสสะอาด (4 คะแนน)
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4. มิติความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

ผลรวมคะแนนการวัดมิติความพรอมรับผิด 13
การบริหารทรัพยากรบุคคล (16คะแนน)

1. ขอจํากัดในการดําเนินการตามตัวบงชี้
  (1) ไมมีการกําหนดเกณฑ คุณสมบัติผูเขารับการพัฒนาที่ชัดเจน

2. แนวทางการพัฒนาใหบังเกิดผลตามตัวบงชี้
  (1) กําหนดเกณฑ คุณสมบัติผูเขารับการพัฒนาใหชัดเจน
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5. มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

5.1 คุณภาพชีวิต (1) ขวัญและกําลังใจใน 2 1. ไมมีนโยบาย / มาตรการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน (0 คะแนน)
สภาพแวดลอมและ การทํางาน 2. มีการกําหนดนโยบาย / มาตรการดานการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับ
สิ่งอํานวยความ     บุคลากร (1 คะแนน)
สะดวก 3. มีการดําเนินการตามมาตรการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรบาง

    มาตรการ (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามมาตรการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรครบทุก
    มาตรการ (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสราง
    ขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้น (4 คะแนน)

(2) สภาพแวดลอมการ 4 1. ไมมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการ (0 คะแนน)
ทํางานที่เอื้อตอการทํางาน 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบ ดานการจัด

    สภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการทํางาน (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการทํางาน
    (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และมีการสงเสริม อาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
    (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และมีการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงงานดานนี้อยาง
   ตอเนื่อง (4 คะแนน)
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5. มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

(3) ความผูกพันระหวาง 0 1. ไมมีกลไกและไมมีการจัดสภาพแวดลอมหรือการสรางบรรยากาศการทํางานที่สงเสริม
บุคลากรกับกรม     ความผูกพันระหวางบุคลากรกับกรม (0 คะแนน)

2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบ หรือกําหนดนโยบาย
    มาตรการดานการจัดสภาพแวดลอมหรือการสรางบรรยากาศการทํางานที่สงเสริมความ
    ผูกพันบุคลากรกับกรม (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการสํารวจความตองการของบุคลากรดานการจัด
    สภาพแวดลอมหรือการสรางบรรยากาศการทํางานที่สงเสริมความผูกพันตอกรม หรือ
    มีการจัดเวทีใหแสดงความคิดเห็น หรือ ดําเนินกิจกรรมสรางสรรควัฒนธรรมการอยู
    รวมกัน (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการดําเนินกิจกรรมตามขอ คิดเห็นหรือความตองการ
    ของบุคลากรอยางตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการติดตาม ปรับปรุงและพัฒนา
    กิจกรรมสรางความผูกพันของบุคลากรตอเนื่อง (4 คะแนน)

(4) สิ่งอํานวยความ 2 1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานไมเพียงพอ / หรือใชงานไดไมเต็มที่ (0 คะแนน)
สะดวกในการทํางาน 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดูแลใหมีอุปกรณเครื่องมือ

    การทํางานที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของบุคลากร เชน หองประชุม
   คอมพิวเตอร ฯลฯ (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีอุปกรณเครื่องมือการทํางานที่เปนสิ่งอํานวยความ
   สะดวกในการทํางานของบุคลากร เชน หองประชุม หรือคอมพิวเตอร หรือ เครื่องมือ
   สื่อสาร หรือ อยางอื่นบางสวน (2 คะแนน)
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5. มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีอุปกรณเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางานของ
    บุคลากรที่ทันสมัย  เพียงพอตอบุคลากร และสามารถใชงานไดดี (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 มีระบบและกลไกทําหนาที่พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
    อุปกรณการทํางานเพื่อใหบุคลากรเขาถึงและใชประโยชนไดเต็มที่ (4 คะแนน)

5.2 ดานสวัสดิการ (1) สวัสดิการในการ 3 1. ไมมีสวัสดิการนอกเหนือการทํางาน (0 คะแนน)
ทํางานและนอกเหนือ 2.มกีารแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบการดําเนินงานจัด
การทํางาน    สวัสดิการใหแกบุคลากร (1 คะแนน)

3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการจัดสวัสดิการบางรายการใหกับบุคลากร (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการรวบรวมความตองการดานสวัสดิการและมีการจัด
    สวัสดิการใหบุคลากรตามผลการสํารวจความตองการบางรายการ เชน จัดสวัสดิการ
    โรงอาหาร รานคา หรือสวัสดิการรถรับ-สง  หรือ สวัสดิการการมีเงินกูสวัสดิการเพื่อ
    ครอบครัว หรือการมีสวัสดิการเกี่ยวกับบาน (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ มีการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรตามผลการรวบรวม มี
    การติดตามและปรับปรุงการดําเนินงานการจัดสวัสดิการ (4 คะแนน)

5.3 การไดรับการ (1) การมีสวนรวม 2 1. ไมมีกลไกและไมมีการดําเนินงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจทางการ
ยอมรับและให ทางการบริหารของกรม     บริหารของกรม (0 คะแนน)
คุณคา 2. มีการแตงตั้งบุคคล / หนวยงาน / คณะบุคคลทําหนาที่ / รับผิดชอบดานการรับฟงและจัด

    กระบวนการหรือชองทางใหบุคลากรมีสวนรวมทางการบริหาร (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอขอมูลและขอคิดเห็นตอ
    ผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของกรมทุกระดับ (2 คะแนน)
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5. มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
ปจจัย ตัวบงชี้ คะแนน หลักฐาน (ถามี) เกณฑการใหคะแนน

4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรเขารวมปรึกษาหารือ เพื่อ
    เสนอขอในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของกรมอยางตอเนื่อง (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4  และ มีการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินในใน
    การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของกรม (4 คะแนน)

(2) ความกาวหนาและ 0 1. ไมมีระบบและการดําเนินงานที่ประกันความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของ
ความมั่นคงในการ     บุคลากร (0 คะแนน)
ทํางาน 2. มีกลไกหรือมาตรการรับผิดชอบการดําเนินงานที่ประกันความกาวหนาและความมั่นคงใน

    การทํางานของบุคลากร (1 คะแนน)
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และมีการกระจายโอกาสการเขารับการอบรมและพัฒนาของ
    บุคลากรอยางทั่วถึงทุกหนวยงาน (2 คะแนน)
4. มีการดําเนินการตามขอ 3 และ มีการใชผลการประเมินคุณภาพบุคลากรที่ผาน
    กระบวนการอบรมและพัฒนามาใชประกอบการพิจารณาตําแหนงหรือการใหรางวัล
    (3 คะแนน)
5. มีการดําเนินการตามขอ 4 และ บุคลากรหญิงตอชายไดรับโอกาสการพัฒนาในสัดสวนที่
    เหมาะสมกับขนาดอัตรากําลัง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (4 คะแนน)

ผลรวมคะแนนการวัดมิติคุณภาพชีวิต 13
 และความสมดุลของชีวิตและการทํางาน
 (28 คะแนน)
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1. ขอจํากัดในการดําเนินการตามตัวบงชี้
  (1) กรมเปนหนวยงานในระบบการบริหารราชการสวนกลางที่ตองไปปฏิบัติงานในสวนภูมิภาคทําให
    การกําหนดตําแหนงสวนราชการประจําจังหวัดแตกตางจากหนวยงานที่อยูในระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค
  (2) ยังไมมีระบบสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ
  (3) ขาดผูนําที่เปนตนแบบในการสรางวัฒนธรรมองคกร

2. แนวทางการพัฒนาใหบังเกิดผลตามตัวบงชี้
  (1)  มีมาตรการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหบุคลากร
  (2) สรางวัฒนธรรมองคกร / คานิยม ใหทุกคนยอมรับปฏิบัติรวมกัน
  


