




คํานํา 

�----------------------------------------------------------------------------� 
ตามทีส่ํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard เพื่อให้การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดย HR Scorecard เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินผลสําเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนให้มีความเข้มแข็งและสอด
รับกบัภารกิจขององค์การมาตรฐานความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ดังน้ี 

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรบัผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน  
การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในครั้งน้ีเป็นการวางแผนการดําเนินงานระบบ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จากการทบทวนการดําเนินงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ข้อมูล
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบต่อเป้าหมายความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาพิจารณาร่วมกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ์

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลฯ จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งข้าราชการทุกระดับได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สําหรับการให้ข้อมูล 
ความเห็น ข้อเสนอแนะในแต่ละข้ันตอนของการจดัทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรบุคคลฯ ฉบับน้ี จนได้ข้อมูลที่
มีความสมบูรณ์ พร้อมนําไปใช้เป็นทิศทางการดําเนินงานระบบการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนา
ที่ดินในอีก 5 ปีข้างหน้าต่อไป  
 

�----------------------------------------------------------------------------� 
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กองการเจ้าหน้าที ่
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ตามทีส่ํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard เพื่อให้การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกทั้งในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ 
AEC แล้ว การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลย่ิงเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันให้บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กรใหส้ามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสร้างความ
สอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การ นอกจากน้ีการ
จัดทําแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้น 
เพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่า 
กิจกรรมต่าง ๆ  ของส่วนราชการในการบรหิารทรัพยากรบคุคล เช่น การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การ
จัดสวัสดิการที่ส่วนราชการดําเนินการในปัจจุบัน จะสามารถช่วยให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ได้อย่างไร โดยการกําหนดกลยุทธ์และการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้าน 
บุคคลต่อไป 
 
วิสัยทัศน์ 
 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม และนําการ
เปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ 

1.พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และ
ยกระดับองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

2. เสรมิสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าประสงค์ 
 - กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารให้เป็นผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 - กําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง/สูง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 เป้าประสงค์ 
 - จัดการองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญในสายงานหลักเข้าสู่ระบบการจัดเก็บความรู้เพื่อการถ่ายทอดสู่บุคลากร
 รุ่นใหม ่



ข 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
  แผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
 เป้าประสงค์ 
 - พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
 เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเชื่อมโยงท้ังองค์กร 
 เป้าประสงค์ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 เป้าประสงค์ 
 - เพิ่มประสิทธิภาพการนําระบบเส้นทาง Career Path ไปปฏิบัติ 
 - ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สามารถตอบสนองตามความต้องการมากข้ึน 
 - พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ 
 เป้าประสงค์ 
 - วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน (Workforce Analysis) ให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 - พัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานหรือสายงานที่ขาดแคลนให้มีทักษะในการทํางาน 
 - พัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะในการวางแผนการทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงาน 
 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 

หลักการและเหตผุล 

1. ตามคู่มือเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐานฉบับท่ี 2  

  หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ในเกณฑ์ HR 1 กําหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีการจัดทําแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนที่เกี่ยวข้อง
กับความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรรวมถึงได้นําแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งานของส่วน
ราชการบรรลุผลสําเร็จ ความหมายคือ การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการแรกที่
สําคัญที่สุดที่จะสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
ขององค์การ นอกจากน้ี การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้นเพียงงานประจํา (Routine Work) ซึ่งเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผนในเชิงรกุ 
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรการจัดสวัสดิการที่ส่วนราชการดําเนินการในปัจจุบัน จะสามารถช่วยให้ส่วน
ราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่กําหนดไว้ได้อย่างไร โดยการกําหนดกลยุทธ์และการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการวางแผนและการ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านบุคคลต่อไป ในการดําเนินการให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้น้ัน ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่ส่วนราชการต้องมีการดําเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดย
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ันครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักและแผนปฏิบัติการของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผล 
รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายที่เหมาะสมในแต่ละแผนปฏิบัติการด้วย 

 HR Scorecard เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์การมาตรฐาน
ความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหารทรัพยากรบุคคลมีดังน้ี 

 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลน้ัน อย่างน้อยต้องครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 • การวางแผนและบริหารกําลังคน 
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 • การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 • การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 • การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกจิกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากน้ี ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น 

 • การปรับปรุงระบบงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรมากข้ึน เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 

 • การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทํางานที่ต้องการให้
เกิดข้ึน 

 • การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 • การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานอย่างได้ผลดี 

2.  สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ว่าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การท่ีส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปน้ี 

 (ก) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพนัธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 (ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กําลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการและจังหวัดทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 

 (ค) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด (Talent Management) 

 (ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 
 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
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 (ก) กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

 (ข) ส่วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดได้จริง 

 (ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money) 

 (ง) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริหาร (HR Automation) 
 

 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปน้ี 

 (ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการของ
จังหวัด (Retention) 

 (ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

 (ค) การสนับสนุนให้เกดิการเรียนรูแ้ละการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการและจังหวัด 

 (ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต่าง และจัดลําดับผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง
ความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานของส่วน
ราชการและจังหวัด 

 มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด
จะต้อง 

 (ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

 (ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของบริหารทรัพยากรบุคคล 

    ทั้งน้ีจะต้องกําหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
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มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือจังหวัด
มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ดังน้ี 

 (ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานระบบงานและบรรยากาศ
การทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

 (ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับการต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด 

 (ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง เพื่อให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 2. เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในระยะเวลา 5 ปี  

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

 1. เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน มีทิศ
ทางการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 2. บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีศักยภาพและความพร้อมที่จะสามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ได้ 
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บทที่ 2 

การทบทวนการดําเนนิงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

สรุปการทบทวนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กรมพัฒนาที่ดินใช้กลไกของคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเพื่อ
ทบทวนการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า 
เฮ้าส์ กรุงเทพฯ โดยได้ดําเนินการทบทวนทิศทาง/วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกรมฯ โดยใช้ 
แบบวิเคราะห์สถานภาพการบริหารและประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล และแบบวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
การบริหารและประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปได้ดังน้ี 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

• บุคลากรกรมฯ ทีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกระดับและสายงาน 
• พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ความเช่ียวชาญทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินแบบ

บูรณาการและสามารถทํางานเชิงรุก 
• สร้างบุคลากรให้มีคนเก่งและดี 
• สร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดด้านการพัฒนาทีดิ่นและสร้างแรงจูงใจบุคลากรกรมอย่างเป็น

รูปธรรม 
• มีความรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์
• บุคลากรมีการปรับตัวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
• บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุกคนสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรเกิด

ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน 
• บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการทํางานเป็นทีมและคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
• ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้แสดงความรู้ความสามารถ 
• บุคลากรมีธรรมาภิบาล (คุณธรรม จริยธรรม) 
• การพัฒนาบุคลากรของกรมฯ 

ระยะสั้น ผู้ที่มปีระสบการณ์ถ่ายทอดความรู้หรือสอนงานสู่รุ่นน้อง 
ระยะกลาง เพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน 
ระยะยาว ระดับปฏิบัติการได้รับการสอนงานจากผูม้ีประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพโดยการ
ส่งอบรมดูงาน 

• รับใหม่ : คัดกรองข้าราชการ วางบุคลากรให้ตรงกับสายงาน 
 

2. จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ในด้านบุคคลและการบริหารทรัพยากรบุคคล และอยากจะให้
รักษาไว้ต่อไป หรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงข้ึน 

• บุคลากรมีความรักในองค์กร (รักในการเป็นนักพัฒนาที่ดิน เน่ืองจากเป็นองค์กรเดียวที่
รักษาทรัพยากรดินให้ย่ังยืน) 



6 
 

• บุคลากรมีความรูแ้ละเช่ียวชาญเรื่องดิน 
• กรมฯ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคลที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร ์
• กรมฯ มี Career Path ที่ชัดเจน  
• บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้ IT ได้ 
• การปรับตําแหน่งให้สงูข้ึน ในตําแหน่งประเภทวิชาการ มีความเอื้อ / จูงใจในการปฏิบัติงาน 
• การประเมนิผลการปฏิบัติราชการมีหลักและระบบที่ดี แต่ควรนําไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

และเหมาะสม 
• การติดตาม ประเมินผล 

 
3. สิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรประสบผลสําเร็จ

ตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
• วิเคราะห์และกําหนดอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ  
• พัฒนาที่ทักษะ ด้านภาษาต่างประเทศให้ครบทุกระดับ 
• ปรับปรุง KPI ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน  
• เปิดโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน ให้ทุกตําแหน่งเลื่อนไหลได้สูงสุด 
• การยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส่งเสริมต่อความสําเร็จของกรมฯ 
• เลือกคนให้ตรงกับงาน (put the right man on the right job)  
• ปรับทัศนะคติของบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะทํางานให้องค์กร 
• สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
• ให้มีการจัดการความรู้เพื่อรองรับการเกษียณอายุ 
• พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
• แบ่งกลุ่มและคัดกรองบุคลากรโดยอาศัยฐานข้อมูลประวัติ (การศึกษา อบรมดูงาน ความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านรวมกลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง) 
• ทํา Career Path ระยะกลาง ระยะยาว 

 

4. สิ่ ง ที่ห น่วยงานการ เ จ้ าหน้าที่ห รือหน่วยงาน ด้านบุคคลควรจะทํา  แ ต่ ไม่ ไ ด้ทํ า 
ในช่วงที่ผ่านมาหรือท่านคาดหวังให้หน่วยงานด้านบุคคลสนับสนุน 

• สับเปลี่ยนหมนุเวียนบุคลากรทกุๆ 4ปี เพื่อสร้างเสรมิประสบการณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

• ปรับปรุง Career Path ให้ครอบคลุมทุกสายงานและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ ก.พ.  
• หลักสูตรการฝกึอบรมบางหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรข์องกรมฯ ควรจะมีการติดตาม  

การนําไปใช้ในการทํางานจริง และมีประสิทธิภาพ 
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• ทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) / ทํา Succession Plan เพื่อหาบุคลากรมาสืบทอด
ตําแหน่งที่สําคัญ 

• จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร ให้สอดคล้องกับภารกิจ บริบท ที่เปลี่ยนไป 
• บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร  
• สร้างบรรยากาศที่ดี / สร้างแรงจูงใจในการทํางาน  
• สร้างความเข้าใจในการนําระบบ PM มาใช้ในกรมฯ อย่างจริงจัง ทั้งการต้ัง KPI  

และการใหรางวัลผลตอบแทน 
• ควรมีการแจ้งแผนการฝกึอบรมทั้งป ีที่จะจดัข้ึน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ เพื่อจะได้

วางแผนการทํางานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม 

• ควรมีการสอบถามความต้องการล่วงหน้าก่อนทําแผนการอบรมของผู้จะเข้ารับการอบรม
หลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างแท้จริง 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ ์
 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

2.1  ขั้นเตรียมการก่อนการดําเนินการ 

 กรมฯ แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็น
ประธานคณะทํางานฯ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 

2.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
  
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําแผน 
   กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล 
   
   การจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคลตามแนวทางการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นข้ันตอนแรกของ
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลของส่วนราชการและจังหวัด 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์จุดแข็ง 
   จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรกรบุคคลและการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มี
   ส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    
   การประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วน
ราชการ/จังหวัด ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทราบระดับ
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อน จุดแข็งของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่ผู้บริหารและ
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ผู้เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรบุคคลคาดหวังต่องานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการเพิ่ม
ขีดความสามารถของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและ
จังหวัด ประสบความสําเร็จ 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของ
   ส่วนราชการ 
 
   การวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล หมายถึง การที่คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ นําข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการ
ดําเนินการในข้ันตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร ข้อมูล
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบต่อเป้าหมาย
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล) ผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อนของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมาพิจารณาร่วมกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบริหารราชการของส่วนราชการ
และจังหวัด แล้วกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง และสนับสนุนต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและจังหวัด 
 
 ขั้นตอนท่ี 4 กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดผลการ
   ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 
 
   การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การ
วิเคราะห์หาปัจจัยที่จะทําให้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว้ในข้ันตอนที่ 3 
บรรลุผล กล่าวคือ ต้องระบุได้ว่า งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องทําอะไรด้วยกลวิธีใด จึงจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเรียกสิ่งที่กําหนดเพื่อให้เกิดการดําเนินการให้บรรลุผลน้ีว่า 
“เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Objectives) สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ (KPIs) ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การกําหนด ระบุ สิ่งบ่งช้ีว่าเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ฯ น้ัน ประสบความสําเร็จ
แล้วมากน้อยเพียงไร หรือมีวิธีการวัด/ประเมินอย่างไร ในทางปฏิบัติเมื่อกําหนดตัวช้ีวัดแล้ว จะต้องกําหนดค่า
เป้าหมาย (Target) และนํ้าหนัก (Weight) ของตัวช้ีวัดด้วย ในการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จําเป็นต้องมี
การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแต่ละเป้าประสงค์พร้อมทั้งกําหนดค่าเป้าหมาย และนํ้าหนักของแต่ละตัวช้ีวัดที่
เช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับแต่ละเป้าประสงค์ด้วย 
 
 ขั้นตอนท่ี 5 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 
   สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
   Scorecard Template) การกําหนดแผนงาน/โครงการ 
 
   การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับสมบูรณ์ตาม HR Scorecard 
Template และการกําหนดแผนงาน/โครงการรองรบั ถือเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล ก่อนที่ผู้บริหารส่วนราชการและจังหวัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติต่อไป การดําเนินงานในข้ันตอนน้ีคือการนําผลผลิตที่ได้รับจากการทํางานของคณะทํางานฯ  
ในข้ันตอนที่ 2 – 4 มาเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม และกําหนดช่ือแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อทําให้
เป้าหมายที่กําหนดไว้ สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 

ที่มา : คู่มือการจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard สํานักงาน ก.พ. 
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บทท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 จากการร่วมกันกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มย่อยสามารถ
กําหนดได้รวม 42 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเมื่อได้มีการร่วมกันให้คะแนน และจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งมีการ
หาความเช่ือมโยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีทิศทาง และเกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเช่ือมโยงทั้งองค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 วางแผนบริหารอัตรกําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ 

 จากน้ันเมื่อสามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคลแล้ว ได้มีการให้แต่ละกลุ่ม
ย่อยข้างต้นดําเนินการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ให้แต่ละกลุ่มดําเนินการวิเคราะห์แรงเสริม
และแรงต้านของแต่ละประเด็นเพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาที่จะต้องมีดําเนินการ สรุปได้
ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. มีอํานาจหน้าที่ในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 
3. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงจัง 
4. มีแผนพฒันาบุคลากร 
5. มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ที่รองรับการพัฒนาฯ เช่น 
มีการจัดการบรหิาร จัดการภาครัฐ (PMQA),KM 
6. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

1. ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ผู้บริหารไม่เห็นความสําคัญ (มีภารกิจเรง่ด่วนมาก) 
3. มีภารกิจที่รบัผิดชอบมาก 
4. ใช้งบประมาณค่อนข้างสงู 
5. ไม่สามารถพฒันาได้ต่อเน่ือง เพราะ มีการโยกย้าย
ตําแหน่งบ่อยๆ 
6. ผู้บริหารมีความมั่นใจ/เช่ือมั่นในตัวเองมาก (ยึดถือ
ตนเองเป็นที่ต้ัง) 
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สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. จัดสรรงบประมาณรองรับการพฒันา 
2. มีการวัดผลการปฏิบัติงานผูบ้รหิารอย่างจริงจัง 
3. จัดทํากรอบเวลาการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้
ชัดเจน 
 

1. จัดทําหลักสูตรการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
2. จัดทําแผนการพฒันาผูบ้รหิารให้ชัดเจน 
3. มอบหมายผูร้ับผิดชอบที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
4. เตรียมการพฒันาบุคลากรก่อนเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ผู้บริหาร 
5. จัดลําดับความสําคัญของงานและมอบหมายผู้อื่น
ดําเนินการแทน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. มีระบบฐานข้อมลูทีร่องรบัการพฒันา 
2. บุคลากรมีความรูห้ลากหลายสาขา 
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
4. มีเทคโนโลยีสื่อสาร/เผยแพร่หลายช่องทาง 
5. ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากร 

1. ภารกิจทีร่ับผิดชอบ (งานประจํา) ค่อนข้างมาก 
2. เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานขาดทกัษะ/ความรู้ในการ
ถ่ายทอดข้อมูล 
3. มีงบประมาณที่จํากัด 
4. ความต้องการของผูเ้รียนรู้รุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป 
5. ขาดการส่งผ่านงานจากรุ่นเก่าสู่ร่นใหม ่
 

สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. จัดบุคลากรทีม่ีความรูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาเป็น
วิทยากรสอนรุ่นน้อง 
2. ส่งเสริมให้นักวิชาการทําผลงานวิจัยใหม่ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 
3. กําหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้องค์กร 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสําหรับจัดการองค์ความรู ้

1. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันาเรียนรู้/ถ่ายทอด 
2. จัดอบรม coaching ด้านต่างๆ 
3. จัดการสอนผู้ปฏิบัติงานแบบ on the job training 
4. กําหนดเป็นตัวช้ีวัดหลัก (KPI) ของบุคลากรใน
องค์กร 
5. ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างให้องค์กรเกิดการเรียนรู ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้อง 

กับความต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการพฒันาบุคลากร 
3. บุคลากรมีความกระตือรอืร้นเข้ารับการฝึกอบรม มี
ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. มีแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร 
5. มีหน่วยงานต้นแบบ (Best Practice) ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของบุคลากร 

1. บุคลากรมีงานมาก ไม่สามารถเข้าอบรมได้ 
2. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารบัการฝกึอบรมไม่
ครอบคลมุทุกสายงาน 
3. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารเวลา (Time 
Management) 

สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. จัดทํา Training Needs โดยวางพื้นฐานอยู่บนแผน
ยุทธศาสตร์ของบุคลากรทุกสายงาน 
2. จัดทําแผนศึกษาดูงานหน่วยงานทีเ่ป็น Best 
Practice ทั้งในและต่างประเทศไว้ในแผนกรม ขยาย
ผลการศึกษาดูงาน เป็นผู้อบรมและมีเงื่อนไขให้ทํา KM 
ในเรื่องน้ัน 
3. สร้างกลไกหรอืประเมินผลการเรียนรู้ให้เข้มข้น 
4. ปรับปรงุระบบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรอ์ย่างชัดเจน 
5. จัดทําแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
6. ออกแบบเช่ือมโยงการพัฒนาบุคลากรกบัการเลือ่น
ข้ันเลื่อนตําแหน่ง 
7. นําระบบการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ เช่น การ 
Rotation มาใช้ 

1. กําหนดโปรแกรมการฝกึอบรมล่วงหน้า 
2. จัดทํา Training Road Map ให้ครบทุกสายงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเชื่อมโยงท้ังองค์กร 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. กรมฯ มรีะบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรบุคคล 
2. ระบบฐานข้อมลูด้านทรพัยากรบุคคลสนับสนุนการ
บรหิารงานบุคคลของกรมฯ 

1. ระบบข้อมลูด้านทรพัยากรบุคคลไมเ่ช่ือมโยงทุก
ด้าน 
2. การเข้าถึงระบบฐานข้อมลูมีข้อจํากัด 
3. อุปกรณ์ไมส่ามารถรองรบักับเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
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สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเพิม่ 
Content เช่ือมโยงให้ทันสมัยและสะดวกในการสืบค้น 
2. จัดทําระบบ Self Service ให้บุคลากรแก้ไขปรบัปรุง
ข้อมูลของตนเองได้ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้
เช่ือมโยงทุกๆด้าน 
2. ปรับปรุงการเข้าถึงระบบฐานข้อมลูให้สะดวกรวดเร็ว
และเข้าถึงง่าย 
3. จัดทําแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
1. สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน (ระบบ IT) มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่พอเพียง 
2. มีระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของทกุสาย
งานที่ชัดเจน (Career Path) 
3. มีระบบสวัสดิการ 

1. เงินเดือนน้อย โครงสร้างเงินเดือนทําให้ได้เงินเดือน
น้อย 
2. อายุ วัยวุฒ ิ
3. ระบบอุปถัมภ์ 

สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. สรรหาอปุกรณ์ที่ทันสมัย 
2. Put the right man on the right job 
3. ปรับปรงุระบบการนําระบบ Career Path มาใช้ 
4. ปรับปรงุระบบสวัสดิการให้ตอบสนองความต้องการ
มากข้ึน 

1. พัฒนาบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง 
2. มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัวัย 
3. กําหนด Career Path/กําหนดกฎระเบียบให้ไมเ่อื้อ
ต่อระบบอปุถัมภ์ 
4. สร้างเงื่อนไขในการเลื่อนระดับให้ชัดเจนและเป็น
ธรรม 
5. สนับสนุนให้โอกาสศึกษาต่อ/ดูงาน 
6. ใช้ระบบประเมินผลในการข้ึนเงินเดือนอย่างโปร่งใส 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 วางแผนการบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ 

แรงเสริม / สิ่งสนับสนุน แรงต้าน / อุปสรรค 
มีแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ราย
ตําแหน่ง 

1. บุคลากรขาดความชํานาญ ประสบการณ์อย่าง
เพียงพอในการทํางาน 
2. ภารกิจที่ได้รบัมอบหมายมีเป็นจํานวนมาก 

สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 
1. พัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานหรือสายงานที่ขาดแคลน
ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 
จัดลําดับความสําคัญของงาน 

ดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการกําลงัคนของส่วน
ราชการ (Workforce Analysis) 
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บทท่ี 4 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

วิสัยทัศน์ 
  
 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม และนําการ
เปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และ
ยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 2. เสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ
   ต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเช่ือมโยงทั้งองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6   วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

กําหนดแผนพฒันาบุคลากรระดับ
ผู้บริหารใหเ้ป็นผู้นําการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับผู้บริหารใหเ้ป็นผู้นําการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง 
 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- ภายใน

ไตรมาส
ที ่2 
ของป ี
2561 

- - - 

 
 
 

- โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรระดับ
ผู้บริหารใหเ้ป็นผู้นําการ
บรหิารการเปลี่ยนแปลง 
 
- โครงการจัดทําแผนสืบ
ทอดตําแหน่ง 
(Succession Plan) 
 
- โครงการจัดทํา
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career path) 

กําหนดเงื่อนไข/หลกัเกณฑ์เพื่อก้าวสู่
การเป็นผูบ้รหิารระดับกลาง/สงู 

ระยะเวลาในการกําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์
การเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สงูข้ึน 
 

 
 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- ภายใน

ไตรมาส
ที่1 ของ
ป ี

2561 

- - - 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

จัดการองค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญใน
สายงานหลักเข้าสูร่ะบบการจัดเก็บ
ความรู้เพื่อการถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่น
ใหม ่
 

จํานวนองค์ความรู้ทีม่ีการจัดเกบ็เป็นระบบ
สําหรับถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม ่
  

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
2 2 2 3 3 

- โครงการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างช่องทางการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรเพือ่สร้าง
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
- โครงการพฒันาทักษะ
การสกัด/ถอดความรู้ของ
บุคลากร (KM Team) 
 
- โครงการบริหารจัดการ
คลังความรู้ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 
 
- โครงการพฒันาบุคลากร
ด้วยหลักสูตร e-Training 
 
- โครงการพฒันาทักษะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(หลกัสูตรเทคนิคการเป็น
วิทยากร) 
 
- โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ในระดับ
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3   ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ
   ต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งเพือ่ให้บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
  

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- 20 45 70 100 

- โครงการปรับปรงุ
สมรรถนะประจําตําแหน่ง
ให้สอดคล้องกบั JD และ
พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจําตําแหน่ง 
 
- โครงการสร้างและ
พัฒนาเครือ่งมอืในการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
- โครงการพฒันาบุคลากร
ด้านการเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เครื่องมือบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
- โครงการจัดทําแผนการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเช่ือมโยงทั้งองค์กร 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ระยะเวลาทีร่ะบบฐานข้อมลูใหม่ด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ปรับปรงุแล้ว สามารถ
นํามาปฏิบัติงานได้ 
  

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
ภายใน
ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

ภายใน
ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

ภายใน
ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

ภายใน
ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

ภายใน
ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

- โครงการทบทวน/
ปรับปรงุฐานข้อมลูด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจบุัน 
 
- โครงการสร้างและ
พัฒนาระบบ HRIS ให้
ครอบคลมุและเช่ือมโยง
ทั้งระบบ (กกจ. กผง. 
กค.) 
 
- โครงการจัดทําแผน
จัดซื้ออปุกรณ์เพื่อพฒันา
ระบบฐานข้อมลูด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

- เพิ่มประสิทธิภาพการนําระบบ
เส้นทาง Career Path ไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการมากข้ึน 

- ระยะเวลาทีส่ามารถนําระบบเส้นทาง 
Career Path ไปปฏิบัติได้ 
 

 
- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อ
การบริหารเส้นทาง Career Path 
 

 
-ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
สวัสดิการกรมฯ 
 

 
-จํานวนประเภทสวัสดิการทีเ่พิ่มข้ึน 
 

  

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- ภายใน

ไตรมาส
ที่ 1 
ของปี 

- - - 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- 55 60 65 70 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
60 65 70 75 80 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
1 1 1 2 2 

- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ปรับปรงุระบบเส้นทาง 
Career Path 
 
- โครงการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Rotation) 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการสํารวจความพงึ
พอใจของบุคลากรทีม่ีต่อ
ระบบสวัสดิการ 
 
- โครงการเพิ่มประเภท
สวัสดิการที่นอกเหนือจาก
ที่ราชการกําหนด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6   วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

- วิเคราะห์ความต้องการกําลงัคน 
(Workforce Analysis) ให้เหมาะสม
กับภารกจิ 
 
- พัฒนาบุคลากรในกลุม่งานหรือสาย
งานที่ขาดแคลนให้มทีักษะในการ
ทํางาน 
 
- พัฒนาหัวหน้างานใหม้ีทักษะในการ
วางแผนการทํางาน จัดลําดับ
ความสําคัญของงาน 

- ระยะเวลาทีส่ามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ความต้องการกําลังคนของทุกสาย
งานต่อผูบ้รหิารได้ 
 

 
- จํานวนบุคลากรในกลุ่มงาน / หรือสาย
งานที่ขาดแคลน ที่ได้รับการพฒันาให้มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

 
- ร้อยละของตําแหน่งผูบ้ังคับบัญชา(หัวหน้า
งาน) ที่ได้รับการพฒันาให้มทีักษะในการ
วางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการ
ทํางาน 
 

 
 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- ภายใน

ไตรมาส
ที่ 2 
ของปี 

- - - 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- - ตามแผนการวิเคราะห์

อัตรากําลัง 

เป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 
- - 40 80 100 

- โครงการวิเคราะห์ความ
ต้องการกําลงัคน 
(Workforce Analysis) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
- โครงการพฒันาบุคลากร
ในกลุ่มงานหรือสายงานที่
ขาดแคลนให้มีทักษะใน
การทํางาน 
-โครงการพัฒนาหัวหน้า
งานให้มีทกัษะในการ
วางแผนและจัดลําดับ
ความสําคัญในการทํางาน 
(Time Management) 

 
 
 
 
 

 



วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรมและนําการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

2. เสริมสรา้งการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาผู้บริหาร
ให้เป็นผู้นําในการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที ่3 ขับเคลือ่นให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และสมรรถนะให้สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้
สามารถเชื่อมโยงทัง้องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ
บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่6 วางแผนบรหิาร
อัตรากาํลงัและปรับอัตรากาํลงัให้
เหมาะสมเพียงพอต่อภารกจิ 

เป้าประสงค์ 

- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับผู้บริหารให้เป็นผู้นําการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 
- กําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง/สงู 

จัดการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ในสายงานหลกัเข้าสู่ระบบการ
จัดเก็บความรู้เพื่อการถ่ายทอดสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ 

พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจําตาํแหน่งเพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏบิัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

-เพิ่มประสิทธิภาพการนําระบบเส้นทาง 
Career Path ไปปฏิบัต ิ
-ปรับปรุงระบบสวัสดิการใหส้ามารถ
ตอบสนองตามความต้องการมากขึ้น 

-วิเคราะห์ความต้องการกาํลงัคน 
(Workforce Analysis) ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
-พัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานหรือสายงาน
ที่ขาดแคลนให้มีทักษะในการทํางาน 
-พัฒนาหัวหน้างานให้มีทกัษะในการวาง
แผนการทาํงาน จัดลําดบัความสําคัญ
ของงาน 

ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาในการจัดทาํ
แผนพัฒนาบุคลากรระดับ
ผู้บรหิารให้เป็นผู้นําการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง 
-ระยะเวลาในการกําหนด
เงื่อนไข/หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น 

จํานวนองค์ความรู้ที่มีการจัดเก็บ
เป็นระบบสาํหรบัถ่ายทอดสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
ประจําตาํแหน่ง 

ระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลใหม่
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ปรบัปรงุแล้ว 
สามารถนํามาปฏิบัตงิานได ้

-ระยะเวลาที่สามารถนําระบบเส้นทาง Career 
Path ไปปฏบิัติได ้
-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
บริหารเส้นทาง Career Path 
-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
สวัสดิการกรมฯ 
-จํานวนประเภทสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น 

-ระยะเวลาที่สามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ความต้องการกาํลงัคนของทกุ
สายงานต่อผู้บรหิารได ้
-จํานวนบุคลากรในกลุ่มงาน / หรอืสาย
งานที่ขาดแคลน ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะในการปฏิบัตงิาน 
-ร้อยละของตาํแหน่งผู้บงัคับบญัชา
(หัวหน้างาน)ที่ไดร้ับการพัฒนาให้มี
ทักษะในการวางแผนและจัดลาํดับ
ความสําคัญในการทาํงาน 

แผนงาน/โครงการ 

-โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรระดับผู้บริหารให้เป็น
ผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
-โครงการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหน่ง (Succession Plan) 
-โครงการจัดทําความกา้วหน้า
ในสายอาชีพ (Career path) 

-โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างช่องทางการ
เรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อสรา้ง
องค์ความรู้จากการปฏิบัตงิาน
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน 
-โครงการพัฒนาทักษะการสกัด/
ถอดความรู้ของบุคลากร (KM 
Team) 
-โครงการบริหารจัดการคลัง
ความรู้ของกรมพัฒนาทีด่ิน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย
หลักสูตร e-Training 
-โครงการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ (หลกัสูตร
เทคนิคการเป็นวิทยากร) 
-โครงการขับเคลือ่นการจัดการ
ความรู้ในระดับหน่วยงาน 

-โครงการปรับปรุงสมรรถนะประจํา
ตําแหน่งใหส้อดคล้องกับ JD และ
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจําตาํแหน่ง 
-โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการบรหิารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
-โครงการจัดทําแผนการส่งเสริม
ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากร 

-โครงการทบทวน/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
-โครงการสร้างและพัฒนาระบบ 
HRIS ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทัง้
ระบบ (กกจ. กผง. กค.) 
โครงการจัดทําแผนจัดซื้ออปุกรณ์เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

 

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบ
เส้นทาง Career Path 
-โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Rotation) 
-โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อระบบสวัสดกิาร 
-โครงการเพิ่มประเภทสวัสดิการที่
นอกเหนือจากที่ราชการกําหนด 

-โครงการวิเคราะห์ความต้องการ
กําลงัคน (Workforce Analysis) ของ
กรมพัฒนาที่ดิน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน
หรือสายงานที่ขาดแคลนให้มีทักษะใน
การทาํงาน 
-โครงการพัฒนาหัวหน้างานให้มีทกัษะ
ในการวางแผนและจัดลาํดับความสําคัญ
ในการทาํงาน (Time Management) 

 



มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
  

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  
- ขับเคลื่อนใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสารถ และสมรรถนะ 

ให้สอดคล้องดับความต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

มาตรฐานความสําเร็จ 
ด้านการบริหารทรพัยากร 
บุคคลของกรมพัฒนาทีด่นิ 

(HR Scorecard) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
เชื่อมโยงทั้งองค์กร 
2.  วางแผนบริการอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อ 

ภารกิจ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต 
และการทํางาน 
(Quality of Work Life) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร  

และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  
(HRM Program Effectiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้

บุคลากรมีคุณธรรม 



มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 

  
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

            เป้าประสงค ์
-  พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ 

 ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

 

มาตรฐานความสําเร็จ 
ด้านการบริหารทรพัยากร 
บุคคลของกรมพัฒนาทีด่นิ 

(HR Scorecard) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดา้นทรัพยากรบคุคล 
2. วิเคราะห์ความตอ้งการกาํลังคน (Workforce Analysis) ให้เหมาะสมกับภารกจิ 
3. พัฒนาบคุลากรในกลุ่มงานหรือสายงานที่ขาดแคลนให้มีทกัษะในการทํางาน 
4. พัฒนาหัวหน้างานให้มีทกัษะในการวางแผนการทํางานให ้

จัดลาํดบัความสาํคญัของงาน 

มติิที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 
เป้าประสงค์ 
1. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารให้เปน็ผู้นําการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง 
2. กําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร

ระดับกลาง/สูง 

3. จัดการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานหลักเข้าสู่
ระบบการจัดเก็บความรู้เพื่อการถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต 
และการทํางาน 
(Quality of Work Life) 
เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการนําระบบเส้นทาง Career Path 
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สามารถตอบสนองตาม

ความต้องการมากขึ้น 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

เป้าประสงค์ 

- พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 



มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 

  
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

            แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหน่งให้สอดคล้องกับ JD และพัฒนา 

บุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหน่ง 
2. โครงสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
             เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.  โครงการจัดทําแผนการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 
                        และจริยธรรมให้กับบุคลากร 

 
 

 

 

มาตรฐานความสําเร็จ 
ด้านการบริหารทรพัยากร 
บุคคลของกรมพัฒนาทีด่นิ 

(HR Scorecard) 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Efficiency) 
แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการทบทวน/ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 

2. โครงการสร้างและพัฒนาระบบ HRIS ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งระบบ (กกจ. กผง. กค.) 

3. โครงการจัดทําแผนจัดซื้ออปุกรณ์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรพัยากรบุคคล 
4. โครงการวิเคราะห์ความต้องการกาํลงัคน (Workforce Analysis) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงาน หรือสายงานที่ขาดแคลนให้มีทักษะ 
ในการทาํงาน 

6. โครงการพัฒนาหัวหน้างานใหม้ีทักษะในการวางแผนและ 
จัดลําดับความสําคัญในการทํางาน (Time Management) 

    มติิที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HRM Program Effectiveness) 
แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระดับผูบ้ริหารให้เป็นผู้นําการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

2. โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 
3. โครงการจัดทําความกา้วหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
4. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งช่องทางการเรียนรู้ให้กบับุคลากรเพื่อสรา้งองค์

ความรู้จากการปฏิบตัิงานและพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน 
5. โครงการพัฒนาทักษะการสกดัถอดความรู้ของบุคลากร (KM Team) 
6. โครงการบริหารจัดการลังความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน 
7. โครงการพัฒนาบคุลากรด้วยหลักสูตร e-Training 

8. โครงการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ (หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร) 
9. โครงการขับเคลือ่นการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงาน 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต 
และการทํางาน 
(Quality of Work Life) 
แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบเส้นทาง 
Career Path 

2. โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Rotation) 

3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบ
สวัสดิการ 

4. โครงการเพิ่มประเภทสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่
ราชการกําหนด 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

แผนงาน/โครงการ 

1. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการเป็นข้าราชการทีด่ ี
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
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คณะผู้จัดทํา 
�----------------------------------------------------------------------------� 

ท่ีปรึกษา 
 นายสุรเดช เตียวตระกูล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 
 นายปราโมทย์ ยาใจ  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 
 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร 

คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาท่ีดิน 
 นายสุรเดช เตียวตระกูล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร 
 นางอรนาฎ โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศสารสนเทศและการส่ือสาร   
 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ  เลขานุการกรม 
 นางสาวอุษา ทวีแสง  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 นางกัญญาภัค  ทองจันทร์    ผู้อํานวยการกองคลัง 
 นางสาวสุภาพร   จันรุ่งเรือง   ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 นายสมศักดิ์  สุขจันทร์   ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
 นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา   ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 นายสมโสตถิ์  ดําเนินงาม   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
 นายสถาพร  ใจอารีย์   ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
 นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2  
 นายถาวร  มีชัย   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 นายประศาสน์  สุทธารักษ์   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
 นายประเสริฐ  เทพนรประไพ   ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
 นายวีรชัย  กาญจนาลัย   ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ 
 นางอรทัย  ศุกรียพงศ์   ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 นายอุดม  วิภาสไพสิฐ   ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 นางณัฐิยา  หิรัญวัฒน์ศิริ   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 นางสาวชนิดา  พลายจ่ัน   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ. 
 นางมาลินี  คุณะดิลก จําปาทอง   ผู้อํานวยการกลุ่มวินัย กกจ. 
 นางปวีณา แสงเดือน  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. 
 นางจิตตนันท์ ตามสมัคร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กกจ. 
 นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กกจ. 
 นางโสมศิริ คุณวโรดม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กกจ. 

ผู้เรียบเรียงและจัดทํา 
 นางสาวอุษา ทวีแสง  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 นางปวีณา แสงเดือน  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล 
 นางจิตตนันท์ ตามสมัคร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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