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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางและมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ทั้ง 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) แนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operation Efficiency) กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programed Effectiveness) นโยบาย
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of Life and Work Life
Balance)
ประกอบกับสานักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ส่วนราชการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ซึ่งตามเกณฑ์การดาเนินงานหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กาหนดให้ต้องดาเนินการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานความสาเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
หน่ ว ยงานให้ บ รรลุ ต ามเป้ าประสงค์ เชิ งยุ ทธศาสตร์ ประกอบกับ สถานการณ์ / บริ บทต่า งๆ ที่ กระทบต่ อการ
บริหารงานภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคลจากสานักงาน ก.พ. ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ
ดังนั้น เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผล
นาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านกาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความเข้มแข็ง
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของกรมพัฒ นาที่ดิน ให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒ นาที่ดิน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
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2
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งสู่ความสาเร็จในการบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
2) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่สร้าง
คุณค่าและส่งเสริมภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
3) เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
1.3 ขอบเขตของแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1) สอดรับกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ
2) สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
3) สอดรับกับกรอบมาตรฐานความสาเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ในส่วนราชการ
4) สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนของสานักงาน ก.พ.
1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กรมพัฒนาที่ดินมีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 – 2570 ตามแนวทาง
HR Scorecard ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้
ทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน
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บทที่ 2
นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่งผลให้
ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง มิติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมี
การปรับตัวเช่นกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใน ยุค HR 4.0 จาเป็นต้องทราบถึงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การบริหารทรั พยากรบุคคล เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
2.1 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ทธ์ จัน ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ มนตรี ) เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
กรกฎำคม ๒๕๖๒ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
2.1.1 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และ
การบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็น ที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรั บปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการดาเนินการ ดังนี้
1) พั ฒ นำโครงสร้ ำ งและระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ สมั ย ใหม่ โดยพั ฒ นาให้ ภ าครั ฐ
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้น
การวางแผน การนาไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น
2) ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติอนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมสำคัญต่อ กำรประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที
และทุกเวลา
3) พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน ที่มีระบบการวิเคราะห์และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการ เฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
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4) เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่ว ยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่ ว นมี ค วามเข้ า ใจถึ ง สถานการณ์ และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ของประเทศที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
ปรับเปลี่ยนให้เป็น การทางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมื อกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหา
ความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในด้า นต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 10
5) ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุ คลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ย น
กระบวนการทางความคิดให้คานึงถึง ผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถพร้อมต่อ การปฏิบัติงาน ดาเนินกาปรับปรุง
สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกาลังใจและความผูกพันในการทางาน
6) พัฒนำกลไกให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำบริกำรสำธำรณะ และกำรตรวจสอบ
ภำครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึง หลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจ เพื่อสังคม องค์กรภาค
ประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดาเนินกิ จกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท ในการพัฒนาบริการ
สาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในทุก ๆ ด้าน
2.1.2 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพื่อเอื้อต่อกำรทำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจำวัน
1) ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนและระยะเวลำกำรให้ บ ริ ก ำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้ น ทุ น
ค่ำใช้จ่ำย กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้ง
ธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งกากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้
ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.1.3 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนกำรยุติธรรม
1) แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตสานึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
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2) ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญาตาม
หลั กสากล มุ่งเน้ น ยกระดับ การพัฒ นาระบบ แก้ไ ข บ าบั ด ฟื้นฟู ผู้ กระทาผิ ด ส่ งเสริ ม ปกป้อ ง คุ้ม ครองสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน พัฒ นาประสิ ทธิภ าพระบบการสื บสวนสอบสวน ด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิ เศษ กาหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบงาใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดาเนินงานสอดประสานกัน
อย่างเป็นองคาพยพ เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการทางาน
เชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค
โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้และสร้างสังคมที่
พัฒ นาอย่ างเป็ น ธรรม ลดความเหลื่ อมล้ า เกิดความเสมอภาคและเท่ าเทียม พร้อมทั้งผลั กดัน ให้ เกิดการนา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และนวัต กรรมสมัย ใหม่ม าใช้ ใ นการพัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล กฎหมาย พั ฒ นากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้ กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็น
ธรรม รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.2 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยมีแนวทางและ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
1) การพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ยกระดับศักยภาพ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะ
2) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุ นที่เหมาะสม เอื้อต่อการมีสุขภาวะใน
การทางานที่ดี
4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีแนวทาง
และประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
1) การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) มีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
3) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
4) การพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
5) การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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6) การบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
7) การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
8) ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9) มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
10) การปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กาหนดประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้
ประเด็น ที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน กำรพลิ กโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s
Transformation)
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable
Thailand โดยเฉพาะกลไกกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่และส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการสาธารณะตลอดจนการติดตามประเมินผล
ที่ ทั น สมั ย เท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ตอบสนองความต้ อ งการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสอดคล้ อ ง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสร้าง
“ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย
หมุด หมำยที่ 12 ไทยมีคนกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรี ยนรู้อย่ำ งต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำร
พัฒนำแห่งอนำคต คนเป็นรากฐานสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษา
และระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่า อีกทั้งประเทศยังประสบกับความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกาลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแระเทศ ในระยะต่อไป ปัญหาดั งกล่าว
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทางเทคโนโลยี
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่ๆ รวมถึงทักษะทางพฤติกรรทม
(Soft Skills) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กาลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทาให้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาและทักษะเพิ่มสูงมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการ
ขยายตัวของความเป็น เมืองจะนามาซึ่ งโอกาสในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนส่ งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการ
เปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป
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หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภำครัฐมีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมีรายจ่าย
ประจามาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และมีกฎหมายจานวนมากที่ยังล้าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป
ปัญหาดังกล่ าวมีแนวโน้มที่จ ะขยายตัว ไปสู่ ปัญหาภาระทางการคลั งที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ สั งคมสู งวัย ความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยี และการทางานรูปแบบ
ใหม่ รวมไปถึงความสามรถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีอย่างจากัด ท่ามกลางกระแสการ
ตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเป็นเมือง ดังนั้น ภาครัฐจึงจาเป็นต้อง
ปรั บ โครงสร้ า งและการบริ ห ารงานให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว และมี ส มรรถนะสู ง โดยอาศั ย โอกาสจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างและพลิกโฉมประเทศใน
มิติต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
2.4 แนวคิดเรื่อง HR Scorecard
HR Scorecard เป็นเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ประยุกต์ มาจากแนวคิดการประเมินแบบสมดุล (Balance Scorecard) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีด
สมรรถนะกาลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร สานักงาน ก.พ. ได้นา HR
Scorecard มาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ตั้งแต่ปี 2547
โดยกาหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็ จ ในการบริห ารทรัพยากรบุ คคลไว้ 5 มิติ คือ 1) ความสอดคล้ องเชิ ง
ยุทธศาสตร์ 2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพ ยากรบุคคล 4)
ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับทางาน
2.5 องค์ประกอบของ HR Scorecard
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HR Scorecard เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการประเมินผลการทางานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติการที่ดีโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน
ก.พ.) ในเรื่องการประเมินผลฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์นั้นทางสานักงาน ก.พ. ก็ได้มีการกาหนดองค์ประกอบของ
การประเมินผลในลักษณะนี้ไว้ 4 ส่วนดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Standard for Success) หมายถึง
ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
2) ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการและการดาเนินการต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งทาให้ส่วนราชการบรรลุมาตรฐานความสาเร็จ
3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสาเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวบ่งชี้ว่า
ส่ ว นราชการมี ค วามคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้ า น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด
4) ผลการดาเนินงาน (Evidence , Application and Reports) หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็น
หลั กฐาน ในการประเมิ น ว่า ส่ ว นราชการได้ ดาเนิน การตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้ า น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ
2.6 มำตรฐำนควำมสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)
การพั ฒ นา HR Scorecard ในส่ ว นราชการมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ เสริม สร้ างความเข้ มแข็ง ให้ แ ก่
ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความ
พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต กล่ า วคื อ ส่ ว นราชการจะต้ อ งบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ น้ น
ความสอดคล้ องเชิงยุ ทธศาสตร์ (Alignment) ระหว่างการบริห ารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย ระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติ โดยแต่ละระดับมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่งการจะชี้ชัดว่าส่วนราชการมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ดีมากน้อยในระดับใดก็จาเป็นจะต้องมี มำตรฐำนควำมสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(HR Scorecard) เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ มีทั้งหมด 5 มิติ ดังนี้
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มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง แนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
ความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล่าวคือ
“กาลังคนมี ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตมีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกาลังคนและมีแผน เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
3) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจาเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)
4) ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริห ารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการที่ผู้นาปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operation Efficiency) หมายถึง
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
2) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง
ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่าย ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity)
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)
4) มีการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Programmed Effectiveness)
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนี้
1) การรั ก ษาไว้ (Retention) ซึ่ง ข้า ราชการและผู้ ปฏิ บัติง านที่จาเป็ นต่ อการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจของส่วนราชการ
2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผู้ ปฏิบั ติงานให้มีทัก ษะและสมรรถนะที่จาเป็นส าหรับการบรรลุภ ารกิจและเป้าหมายของส่ว น
ราชการ
4) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จั ดล าดั บ ผลการปฏิ บั ติง านของข้ าราชการและผู้ ปฏิ บัติ งาน ซึ่ง เรีย กชื่ ออื่ นได้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิผ ล นอกจากนี้
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความสาเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
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มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Accountability) หมายถึง
การที่ส่วนราชการจะต้อง
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดาเนินการด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิ ติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน (Quality of Life and Work –
Life Balance) หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบงาน
และบรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีก ารนาเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามาใช้ ในการบริห ารราชการและการ
ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้ กาลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
มาตรฐานความส าเร็ จ ทั้ ง 5 มิ ติ นี้ มี ค วามครอบคลุ ม ในภารกิ จ บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่ส่วนราชการดาเนินการ สามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้ บรรลุความส าเร็ จเกิดผลเป็น รู ปธรรม นั่นคือ การมีข้าราชการที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายพันธกิจ และข้าราชการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักคุณธรรม
หลั ก ความสามารถ หลั ก ผลงานและหลั ก ความสมดุ ล ระหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ การท างาน นอกจากนี้
ส่วนราชการและจังหวัดก็ส ามารถประเมินความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยสะท้อนมาตรฐาน
ดังกล่าวได้
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บทที่ 3
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กรมพัฒนำทีด่ ิน พ.ศ. 2566 – 2570
การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ได้พิจารณาบนความสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภายใน
และภายนอก โดยมุ่งเน้นให้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสาคัญให้การขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาของกรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งในกระบวนการจัดทาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะและ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์สิ่งที่กรมทาได้ดี และสิ่งที่กรมควรปรับปรุง รวมถึงข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังของบุคลากรกรม เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลของกรม ตามแนวทาง
HR Scorecard โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรกำหนดประเด็นสำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1.1 ศึกษานโยบายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1.2 ศึ ก ษาวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ระยะ 5 ปี
พ.ศ.2566 – 2570
1.3 ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภายใน
และภายนอก
1.4 วิเคราะห์หาประเด็นสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ฉากทัศน์
(Scenarios analysis) ในการประเมินองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล
2.1 วิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลองกรมพัฒนาที่ดิน
2.2 วิเคราะห์อนาคตด้านทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
2.2.1 อนาคตด้านทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินในปี พ.ศ. 2570 หากการดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม (Present)
2.2.2 อนาคตด้านทรัพยากรบุคคลในอุดมคติของกรมพัฒนาที่ดินในปี พ.ศ. 2570 (Desire)
2.2.3 อนาคตด้านทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2570 ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
(Most-Likely)
2.3 กาหนดเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
2.4 เชื่อมโยงเป้าหมายที่กาหนดไว้ไปสู่กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570

13

ขั้นตอนที่ 3 กำรกำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำที่ดิน
จั ดโครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การจั ดทาแผนกลยุท ธ์การบริห ารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2566 – 2570) ในรูปแบบ online จานวน 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกรม
ผู้อานวยการกอง/สานัก/กลุ่ม และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ สังกัดกองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือ
ชานาญการหรือชานาญการพิเศษ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม
2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อานวยการกลุ่มจาก
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้อานวยการกลุ่มจากหน่วยงานส่วนกลาง ข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือ ชานาญการ
สังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ
สังกัดกองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชานาญการหรือชานาญการ
พิเศษ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน 2)
เพื่อให้ ผู้เข้าร่ วมประชุมฯ มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ และจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม
แนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน 3) เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีข้อมูลไปจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ 2566 – 2570 ที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ทั้งบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570 ระบบงานภายใน
กรม และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล จึงได้วิเคราะห์บริบทสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนา
ที่ดินเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร
ประเด็นพิจำรณำ
การวางแผนกาลังคน

สิ่งที่ทำได้ดี
สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- มีแนวทางและกระบวนการวางแผน
1. ขาดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
กาลังคนเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ในกระบวนการวางแผนกาลังคนให้
ที่กาหนด
บุคลากรทราบ
2. ต้องการตาแหน่งของบุคลากรที่มี
ความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ (Data
Analysis) (มีการแข่งขันในตัวบุคคล
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570
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ประเด็นพิจำรณำ

การสรรหาและ
คัดเลือก

การบริหารผล
ปฏิบัติงานและ
ผลตอบแทน

การบริหารสวัสดิการ

ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและการจัดการ
บุคลากรคุณภาพ

สิ่งที่ทำได้ดี
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
ค่อนข้างสูง)
3. สร้างระบบการวิเคราะห์อัตรากาลังฯ
โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น นาระบบ
AI เพื่อใช้ในการบริหารกาลังคน
- มีหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกของแต่ 1. ได้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ละตาแหน่ง
ภารกิจ
- มีการมอบอานาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 2. กาหนดเกณฑ์การสรรหาฯ บุคลากรที่
สามารถดาเนินการสรรหาบุคลากรได้
เข้มข้น
- มีการสื่อสารและทาความเข้าใจกับบุคลากร 3. บุคลิกภาพที่เข้ากับองค์อรได้ (คนที่ใช่
ของกรม ในด้านการสรรหา คัดเลือก และ
มาก่อนคนที่เก่ง)
การย้าย การโอน การเลื่อน ผ่านโครงการ
HR Mobile
- มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ - ยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทางาน
ปฏิบัติราชการโดยคณะทางานที่มาจากทุก
ให้มีความโปร่งใสในการประเมินฯ (มี
หน่วยงาน
ปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ)
- มีการกาหนดตัวชี้วัดในระดับกอง/สานัก
สาหรั บ ใช้ในการถ่ายทอดสู่ระดับกลุ่ ม /ฝ่ าย
และระดับ บุ คคล ส าหรับใช้ ในการประเมิ น
เพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละปีงบประมาณ
- มีกิจกรรมส่งเสริมที่ครอบคลุมความ
1. สร้างระบบสวัสดิการ (เฉพาะ
ต้องการพื้นฐานของบุคลากร เช่น การตรวจ ตาแหน่ง)
สุขภาพประจาปีการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ 2. นโยบายทางานใกล้บ้าน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
- มีการกาหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ใน 1. ได้บุคลากรไม่ fit กับระบบการพัฒนา
ตาแหน่งเป้าหมายระดับผู้อานวยการกอง/
(HIPPS)
สานัก และผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
2. ความก้าวหน้าในแต่ละตาแหน่งไม่
ครบทุกตาแหน่ง รวม 14 ตาแหน่ง
เท่ากัน
- มีการสื่อสารและทาความเข้าใจกับบุคลากร
ของกรม ในด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผ่านโครงการ HR Mobile
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2. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
สิ่งที่ทำได้ดี
สิ่งที่ควรปรับปรุง
ประเด็นพิจำรณำ
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
การวางแผนการพัฒนา มีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีที่พัฒนา
1. ยังไม่ครอบคลุม
บุคลากร
ความรู้และทักษะหลายด้าน เช่น การ
2. องค์ความรู้ภาพรวมและองค์ความรู้
พัฒนาผู้นา ผู้บริหาร การพัฒนาด้าน
เฉพาะด้าน เช่น Data Science
วิชาการ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ การ /Modeling /Computer Science
พัฒนาด้านทักษะดิจิทัล การพัฒนาด้าน
3. การปรับ Mindset (กระบวนการทาง
ทักษะทางภาษา การพัฒนาด้านคุณธรรม ความคิด)
จริยธรรม
4. การขับเคลือ่ นค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
5. ทาแผนพัฒนาบุคลากรแยกเป็นสายงาน
วิชาการและสายงานสนับสนุน และเป็น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. กาหนดหลักสูตร กาหนดประเภทการ
พัฒนาและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนใน
แต่ละปี
7. บทบาทของผู้นาหน่วยงานต่อการ
พัฒนาบุคลากร สร้างระบบการรายงานผล
การติดตามประเมิน
8. ทบทวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ
70 : 20 : 10 (PDCA ในแต่ละหลักสูตร)
9. ออกแบบระบบในแต่ละส่วนงานให้มี
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภายใต้องค์กร
ตนเองอย่างไร?
10. พัฒนาให้บุคลากรมี Multi Skill
การฝึกอบรม
ปรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ให้เข้ากับ 1.ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ และ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการใช้
ออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom อุปกรณ์
VDO Conference
2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
ดาเนินการจัดอบรมได้เอง
3.เปลี่ยนเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจด้วย
วิธีการทางอ้อม โดยมีการเพิ่มกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย สอดแทรกกระบวนการ
ปรับ Mindset ในกิจกรรม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570
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ประเด็นพิจำรณำ

การสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (เช่น KM
นวัตกรรม)

ระบบการสอนงาน
การประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร

สิ่งที่ทำได้ดี
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
4. รูปแบบการฝึกอบรม (Online /Onsite)
ยังไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นจริงหรือการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
การฝึกอบรมเชิงรู้แต่ไม่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้
5. วางระบบให้หน่วยงานย่อยสามารถ
วิเคราะห์หรือเติมเต็มให้หน่วยงานตนเองได้
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม 1. หลักสูตรยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน
ออนไลน์ ระบบ LDD
2. ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้จาก
e-Training เป็นประจาทุกปี
หน่วยงานหลักลงสู่เกษตรกร เพราะส่วน
ใหญ่ พึ่งองค์ความรู้จากหน่วยงานกลาง
3. เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงระบบการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน
4. ขาดการบูรณาการองค์ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก
5. มี Best Practice แต่ยังไม่ได้สกัดออกมา
เป็นองค์ความรู้
มีการกาหนดตัวชี้วัดเรื่องการสอนงานของ - เพิ่มการวางแผนระบบการสอนงาน
ผชช. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
มีการออกแบบการประเมินผลด้านการ
1. ผลการประเมินความรู้ และสมรรถนะ
พัฒนาครอบคลุมทุกระดับ
ของบุคลากรผู้บังคับบัญชายังไม่ได้ใส่ข้อมูล
การพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา
2. ขาดการประเมินผลหลังการฝึกอบรม
เรื่องการนาไปใช้
3. กระบวนการปรับ Mindset ไม่สามารถ
วัดได้อย่างชัดแจ้ง เป็นรูปธรรม
4. การฝึกอบรมออนไลน์ยังไม่สะท้อนถึง
ภาพความเป็นจริงหรือการนาไปใช้
ประโยชน์ได้
5. แนวทางการประเมินสมรรถนะยังไม่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม
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3. ด้ำนกำรสร้ำงควำมผำสุกและผูกพันของบุคลำกร
ประเด็นพิจำรณำ
การสร้างความผาสุกและ
ความผูกพัน

สิ่งที่ทำได้ดี
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- สร้างแรงจูงใจกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
และภูมิภาค เช่น การจัดทา รางวัลเลิศ
รัฐ มีแรงจูงใจสาหรับการส่งงาน สถานที่
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง หน้าที่
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้สึกในการทางาน เปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่น
- การอานวยความสะดวกและการให้
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
กรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาแนะนาเวลาขอความ
ช่วยเหลือ การติดต่องาน อย่างดีมาก
- มีความก้าวหน้าในระบบสารสนเทศ
โดยเฉาพะข้อมูลเชิงระบบ การติดต่อ
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
ยานพาหนะ บ้านพัก มีความผูกพันที่ดี
ภายในกรม

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- การลาออกของ
ข้ำรำชกำร – เมื่อหมดภาระ ออกไปดูแล
บิดา มารดา หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
พนักงำนรำชกำร – ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการประจา ซึ่งมีความมั่นคงมากกว่า
ข้ำรำชกำรโดดเด่น (Talent) –
เนื่องจากไม่สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มที่
- การเลื่อนตาแหน่งในระดับจังหวัด และ
ศูนย์พัฒนาที่ดิน ไม่มีความผาสุกเท่าที่ควร
หน่วยงานที่อื่นอาจจะมีการลื่นไหลมากกว่า
เนื่องจากมีตาแหน่งด้านบริหารมารองรับ /
ขั้นตอนในการเลื่อนระดับตาแหน่ง มีหลาย
ขั้นตอนมากขึ้น
มีคณะกรรมการหลายชั้น จนนักวิชาการใน
ส่วนภูมิภาค เกิดความท้อใจในการปรับ
ระดับ
- กลไก 3 ต่าง (ต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน
ต่างพื้นที่ ต่างลักษณะงาน) ของ กกจ. ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (Job
Rotation) ทาให้การ assign งาน (put
the right man on the right job) คนกับ
งานยังไม่สัมพันธ์กัน
- ความโปร่งใสในการประเมิน ในการปรับ
เลื่อนเงินเดือน / ปรับเลื่อนตาแหน่ง การ
ทางานของกรมยังไม่สนับสนุนการทางาน
เป็นทีม เรียกใช้งานตามความพึงพอใจ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570

18
สิ่งที่ทำได้ดี
ประเด็นพิจำรณำ
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
การเสริมสร้างค่านิยมและ - มีการนาองค์การที่ดี มีการสั่งงานให้
วัฒนธรรมองค์กร
เกิดการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุก
ทีมดี ดินดี
ภาคส่วน
TEAM for Soils
- มีการนาค่านิยม Team for Soils มา
T-Teamwork : สร้างทีม ขับเคลื่อนงานตามค่านิยมได้ดี
E-Energetic : ทางานเชิง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
รุกอย่างมีพลัง
- มีการขับเคลื่อนแบบพี่สอนน้อง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward :
มองสูง เป็นเป้าหมาย
เดียวกัน

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- ผลลัพธ์จากการดาเนินงานอาจจะไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรยังคงยึดติด
การทางานในรูปแบบเดิมๆ ไม่เปิดรับการ
เปลี่ยนแปลง บางครั้งเปลี่ยนเพียงหลักการ
และนโยบายแต่การปฏิบัติขัดกับหลักการ
- การขับเคลื่อนระดับปฏิบัติการยังมีการ
ตระหนักรู้ได้น้อย ไม่รู้วิธีการนาค่านิยมมา
ใช้กรปฏิบัติ ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ถึงระดับปฏิบัติการ
- ค่านิยมในหัวข้อปรับตัวเร็วสร้างความ
ยึดหยุ่น
- ควรมีการพัฒนาขั้นตอน transition ให้
การปรับเปลี่ยน smooth มากขึ้น เพราะ
ช่วง transition stage ใช้เวลานาน ถ้ามี
การกาหนดตัวชี้วัดช่วงนี้ แล้วค่อยกาหนด
ตัวชี้วัดเมื่อเปลี่ยนผ่านแล้วอีกแบบหนึ่ง จะ
ทาให้บุคคลากรมีกาลังใจในการทางานมาก
ขึ้น
- หน่วยพัฒนาที่ดินทางานแบบหน่วยงาน
เดียว ไม่มี่การช่วยเหลือกันมากเท่าที่ควร
ขาดการทางานร่วมกันเป็นทีม

การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

- ยกย่องบุคลากรที่ทางานด้วยความโปร่งใส
ได้เห็นความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอย่างชัดเจน จับต้องได้
- กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กรยังคงใช้กระบวนการจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ซึง่
เป็นภาคบังคับที่กรมฯ ต้องดาเนินการ (เพื่อ
รางวัล) แต่ยังไม่มีกระบวนการในการ
เสริมสร้างฯ ที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบอื่น ที่

- การทางานโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
- สร้างกระบวนการที่เป็นต้นแบบความ
โปร่งใส
- ปีล่าสุดคะแนน ITA เป็นที่ 1 ของ
กระทรวงเกษตรฯ (94.47 คะแนน) มี
แผนคุณธรรม แผนป้องกัน ปราบปราม
ทุจริต
- มีการประกาศเจตนารมณ์ โปร่งใส
ซื่อสัตย์ สุจริต
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การสร้างความสามัคคี
และการทางานเป็นทีม

สิ่งที่ทำได้ดี
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตและเรื่องการ
ทางานน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
กรมอื่นในกระทรวงฯ
- การทางานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่
เช่น หมอดินอาสา มีแผนยุทธศาสตร์ มี
กลยุทธ์ มีศูนย์ถ่ายทอด, แปลงสาธิต
สาหรับการจัดให้ร่วมกิจกรรม
- มีการทางานเป็นทีมร่วมกันมากขึ้นกว่า
ในอดีต แม้จะไม่ได้ทางานร่วมกันก็ตาม
ผ่านการมอบหมายงานที่ชัดเจน ตรงกับ
ความรับผิดชอบ

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
ทาให้คนในองค์กรเกิดความตระหนักจริงๆ
- ความเป็นส่วนตัวของเด็กรุ่นใหม่ ขาดการ
พัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้รับบริการ
เช่น กลุ่มเกษตรกร
- ทัศนคติในการทางานยังไม่สามารถปรับ
เข้ากับงานและคนรุ่นก่อนได้
- ความชัดเจนในการทางาน ความชัดเจน
ของเป้าหมาย ยังไม่ชัดเจน ทาให้คนรุ่นใหม่
เกิดความสับสน
- ความแตกต่างระหว่างวัย ก่อให้เกิดความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการทางาน
เป็นทีม
- การสร้างแรงจูงใจในการทางานร่วมกัน

4. ด้ำนระบบสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
สิ่งที่ทำได้ดี
ประเด็นพิจำรณำ
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
ระบบเทคโนโลยี
1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
สารสนเทศด้านทรัพยากร (DPIS 5/6)
บุคคล
2. ระบบ SEIS (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์)
การพัฒนาศักยภาพ
1. การส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร
บุคลากรด้าน HR
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การโยกย้าย หมุนเวียนเปลี่ยนงาน
เพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
การงบประมาณด้าน HR

ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
- การขอพื้นที่อุปกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องสาหรับการพิจารณา เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ
1. การแนะแนว แนวทางการพัฒนา
บุคลากรของแต่ละบุคคล แนวโน้มการ
พัฒนาทักษะด้านใดบ้าง
2. การให้คาแนะนาเส้นทางการสั่งสม
ประสบการณ์ (career path)
- ทาแผนการบริหารความเสี่ยงในด้าน
งบประมาณการดาเนินการด้าน HR
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การสื่อสารงาน HR

สิ่งที่ทำได้ดี
(ตำมเป้ำหมำย/ดีกว่ำหน่วยอื่น)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
1. การแจ้งเวียนหนังสือต่างๆ ผ่าน
ระบบ e-Saraban , e-mail
2. Facebook กองการเจ้าหน้าที่
3. แอพพลิเคชั่น Line
4. การจัดโครงการ HR mobile (การ
ชี้แจงงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคล)
5. เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

สิ่งที่ควรปรับปรุง
(ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย/ต่ำกว่ำมำตรฐำน)
(ระบุข้อมูลอ้ำงอิง)
1. บูรณาการในการสื่อสาร
2. สร้างการรับรู้ของผู้ใช้งานทุกระบบ

กรอบทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกรมพัฒนำที่ดิน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
2. นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นนวัตกร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
4. เกิดการบูรณาการแนวคิดของบุคลากรรุ่นเก่า และบุคลากรรุ่นใหม่ ให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่าย แบ่งปันข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่น
5. บุคลากรมีความสามารถเป็นนักบริหารจัดการ สามารถตั้งโจทย์ และออกแบบความคิด (Design
Thinking)ใช้ Outsource มาช่วยดาเนินการต่อได้
6. บุคลากรในอนาคตจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
7. บุคลากรมีความเป็นผู้นา มี Multi Skill และมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เท่าทันเทคโนโลยี 4.0
8. มี Growth Mindset ที่ดีขึ้น ส่งผลให้บรรลุค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils ที่เรากาหนดไว้
TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทางานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
9. เกิดการสร้างต้นแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลงในงานด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
10. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงกับลักษณะงาน
11. ส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานสูง บูรณาการทางานทั้งภายใน-นอกองค์กร
12. มีการสร้างบุคลกรให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้
13. มีการให้รางวัล ยกย่องบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า
14. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
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ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ช่วยกันระดม
ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 5 กำรกำหนดประเด็นแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กาหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
มีทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operation Efficiency) มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM Programmed Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Accountability) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of Life and
Work – Life Balance) รวบรวมและจัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำที่ดิน
(พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมพั ฒ นาที่ ดิ น พ.ศ. 2566 – 2570 จั ด ท าขึ้ น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่านิยมหลัก และประเด็นการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมพัฒนำที่ดิน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
พันธกิจ (Mission)
1) สารวจ วิเคราะห์ จาแนกดิน และสามะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
3) สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้า และปรับปรุงบารุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรม ของที่ดินและนิเวศ
เกษตร
5) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
เป้ำหมำย
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2570
เป้ำประสงค์
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
3) นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
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ตัวชี้วัด
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน (ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)
3) จานวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี)
4) ระดับความสาเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล (ระดับ 5)
ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
TEAM for Soils
T : Team work
E : Energetic
A : Agile
M : Move forward

ทีมดีดินดี
สร้างทีม
ทางานเชิงรุกอย่างมีพลัง
คล่องแคล่ว
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ประเด็นกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 4 ประเด็น
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
2) บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนปฏิบัติราชการกรม แนวคิดที่สาคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจุบัน ความคาดหวัง ของบุคลากรในกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับและทุกหน่ วยงาน จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจาปี พ.ศ.2566 - 2570 ตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จของการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) มีดังนี้
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แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
วิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
บุคลากรเป็นมืออาชีพรองรับการเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน
พันธกิจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
เป้ำหมำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1. ดาเนิ น การและพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ มีประสิ ทธิภ าพรองรับการเข้าสู่ ระบบ
ราชการดิจิทัล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพรองรับการเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินและปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิเคราะห์ตาม 5 มิติของ HR Scorecard โดยมีประเด็นการพัฒนา ดังนี้
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Alignment)
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินและรองรับระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับภารกิจและสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และรองรับระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (Talent
Management)
มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operation Efficiency)
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570

25
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Programed Effectiveness)
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้มีประสบการณ์ในงานที่
หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุ ทธ์ที่ 4 พัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่
ราชการดิจิทัล
มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็น กำรพัฒนำที่ 4 พัฒ นาระบบบริห ารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน (Quality of Life and Work –
Life Balance)
ประเด็ นกำรพัฒนำที่ 5 พัฒ นาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุกและความผู กพัน
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบรรยายการที่ดีในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 ขับเคลื่อนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มคี วามสอดคล้องกับแผนปฏิบัตริ าชการกรมพัฒนาที่ดนิ
เป้ำประสงค์ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
50
100 100 100
กกจ.

กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนกาลังคน
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ภารกิจ

กรมพัฒนาที่ดินมี
ร้อยละความสาเร็จของ 1. การจัดทาแผน
อัตรากาลังที่สอดคล้องกับ การจัดทาแผนกาลังคน กาลังคนที่สอดคล้อง
ภารกิจ
เหมาะสมกับงาน และ
เกิดความคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
บุคลากร

มีการทบทวนแผนการ
ร้อยละความสาเร็จของ
สร้างความก้าวหน้าในสาย การทบทวนแผนการ
อาชีพ
สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

2. การจัดทา/ทบทวน
แผนการสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

20

60

100

100

100

กกจ.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้องกับภารกิจและ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและรองรับระบบ
ราชการดิจิทัล

บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละความสาเร็จของ
ให้สอดคล้องกับภารกิจ
การดาเนินการตาม
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อ แผนพัฒนาบุคลากร
การปฏิบัติงานและรองรับ
ระบบราชการดิจิทัล

3. แผนพัฒนาบุคลากร 100
ที่สอดคล้องกับภารกิจ
และสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงานและ
รองรับระบบราชการ
ดิจิทัล

100

100

100

100

กกจ.
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ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้าน มีมาตรการ/แนวทางใน
จานวนกิจกรรม/สื่อ
4. การจัดทากิจกรรม/
2
2
2
2
2
กกจ.
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจูงใจผู้มีศักยภาพสูงให้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
มาปฏิบัติงาน
สร้างความเข้าใจและ สร้างความเข้าใจและ
(Talent Management)
ดึงดูดข้าราชการผู้มี
ดึงดูดข้าราชการผู้มี
ศักยภาพ/ผลสัมฤทธิ์สูง ศักยภาพ/ผลสัมฤทธิ์สูง
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบให้มปี ระสิทธิภาพรองรับการเข้าสูร่ ะบบราชการดิจทิ ัล
เป้ำประสงค์ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ จานวนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร

กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดิจิทัล มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในกระบวนการบริหาร
มาใช้ในกระบวนการด้าน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความ บริหารทรัพยากรบุคลากร
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
สามารถเข้าถึงได้อย่างมี
ครบถ้วน รวดเร็วต่อการ
ประสิทธิภาพ
สืบค้น

จานวนกระบวนการ
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ปรับเปลี่ยนโดย
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร

5. การปรับเปลี่ยน
กระบวนการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดย
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
6. การจัดทาฐานข้อมูล
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการสรรหาบุคลากร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละความสาเร็จของ 7. การสร้างระบบการ
การสรรหาด้วยระบบ รับสมัครออนไลน์ในการ
ออนไลน์
ดาเนินการสรรหา
บุคลากร

การสรรหาบุคลากรของ
กรมเป็นระบบออนไลน์
เพื่อลดระยะเวลาและ
ขั้นตอน การปฏิบัติงาน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
8
8
8
8
8
กกจ.

100

100

100

100

100

กกจ.

100

100

100

100

100

กกจ.
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และรองรับระบบราชการดิจิทัล
เป้ำประสงค์ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีความเป็นมืออาชีพรองรับระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างแรงจูงใจ มีแผนทดแทนตาแหน่ง
ให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติ (Succession Plan)และ
ราชการ บรรลุผลสัมฤทธิ์
กาหนด IDP ให้กับ
successor

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร

ร้อยละความสาเร็จของ 8. โครงการจัดทาแผน
การจัดทาแผนทดแทน ทดแทนตาแหน่ง
ตาแหน่ง
(Succession Plan)

บุคลากรได้รับการพัฒนา จานวนแหล่งที่มาผู้ให้
ความรู้ และได้รับ
ทุนที่ได้รับการเผยแพร่
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจาก ประชาสัมพันธ์
การได้รับทุนศึกษา/อบรม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
สับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน
(Rotation) เพื่อให้มี
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลาย

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะใน
การปฏิบัติงานที่
หลากหลาย

9. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทุนจาก
หน่วยงานต่างๆ

จานวนกิจกรรม/สื่อ
10. การจัดทากิจกรรม/
ประชาสัมพันธ์การ
สื่อประชาสัมพันธ์การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน สับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
100 100 100 100 100
กกจ.

6

6

6

6

6

กกจ.

2

2

2

2

2

กกจ.
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กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงำน/โครงกำร

ร้อยละความสาเร็จของ 11. การจัดทา
การจัดทาฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลการดารง
ของบุคลากร
ตาแหน่งของบุคลากร
เพื่อใช้ประกอบการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน

ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
100 100 100 100 100
กกจ.

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการ ระบบการทางานสนับสนุน จานวนกิจกรรมการ
ความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่ง ให้เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้
พัฒนาตนเอง

12. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน เช่น พี่สอน
น้อง การถอดบทเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง

26

26

26

26

26

กกจ.

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ราชการดิจิทัล

13. โครงการพัฒนา
ทักษะแก่บุคลากรด้าน
ดิจิทัลเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยีในอนาคต

90

90

90

90

90

กกจ./
ทุกหน่วยงาน

บุคลากรมีทักษะด้าน
ดิจิทัล สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนการเป็นระบบ
ราชการดิจิทัล

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัล
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้ำประสงค์ การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
ตัวชี้วัด ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ AA
ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร
ปีงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
2566 2567 2568 2569 2570
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน - ร้อยละความสาเร็จของการ 14. แผนส่งเสริมคุณธรรม 100 100 100 100 100
กกจ.
คุณธรรมจริยธรรมการเป็น เป็นผู้มีคุณธรรม
ดาเนินการตามแผนส่งเสริม และจริยธรรม
ข้าราชการที่ดี
จริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
- ร้อยละความสาเร็จของการ 15. แผนป้องกันและ
100 100 100 100 100
กกจ.
ดาเนินการแผนป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
- ร้อยละความสาเร็จของ
16. แผนเสริมสร้างและ
100 100 100 100 100
กกจ.
การดาเนินการแผน
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่กรม
เสริมสร้างวินัย
พัฒนาที่ดินมีวินัย รวมทั้ง
ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความ การดาเนินงานด้านการ ระดับคะแนนการประเมิน 17. การจัดทาการประเมิน AA
AA
AA
AA
AA
กกจ./
โปร่งใสในการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส
ทุกหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง ของกรมพัฒนาที่ดินมี
ในการดาเนินงานของ
ในการดาเนินงานของ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
31
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความผาสุกและความผูกพันองค์กร
เป้ำประสงค์ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกและความผูกพันองค์กร
ตัวชี้วัด ระดับความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทางาน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลากรกรมพัฒนา - ระดับความผาสุกและ
ที่ดินมีความสุขในการ ความผูกพันต่อองค์กร
ทางาน
- จานวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน

แผนงำน/โครงกำร

18. การสารวจระดับความ
ผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากร
19. การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์กร
เช่น ทาบุญ สภากาแฟ 5ส
เป็นต้น
บุคลากรมีความสมดุล - จานวนกิจกรรม
20. การจัดกิจกรรม
ระหว่างชีวิตกับการ
นันทนาการเพื่อสุขภาพที่ดี นันทนาการเพื่อสุขภาพที่ดี
ทางาน
เช่น วิ่ง โยคะ แอโรบิค
- จานวนกิจกรรมการแสดง 21. การจัดกิจกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงความรับผิดชอบต่อ
จิตอาสา
สังคม จิตอาสา เช่น บริจาค
โลหิต บริการให้ความรู้ด้าน
ดิน เป็นต้น

ค่ำเป้ำหมำย
ระยะเวลำ ปีงบประมำณ
2566 2567 2568 2569 2570
4
4
4
4
4

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.

109

109

109

109

109

ทุกหน่วยงาน

109

109

109

109

109

กกจ.

109

109

109

109

109

กกจ.
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ภำคผนวก

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570

ควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ. 2566 – 2570 กับ HR Scorecard

ควำมสอดคล้องเชือ่ มโยง

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1
ขับเคลื่อนระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนกาลังคนให้
สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพให้แก่บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคล้องกับภารกิจและ
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และรองรับระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดึงดูดผู้
มีศักยภาพสูง (Talent
Management)

มิติ 1
ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์
(Strategic
Alignment)

มิติ 2
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Operation
Efficiency)

มิติ 3
ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM
Programed
Effectiveness)

มิติ 4
มิติ 5
ควำมพร้อมรับผิดชอบ คุณภำพชีวิตและควำม
ด้ำนกำรบริหำร
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR ทำงำน (Quality of Life
Accountability)
and Work – Life
Balance)

x

x
x
x

x
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ควำมสอดคล้องเชือ่ มโยง

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการ
สรรหาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์

มิติ 1
ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์
(Strategic
Alignment)

มิติ 2
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Operation
Efficiency)
x

มิติ 3
ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM
Programed
Effectiveness)

มิติ 4
มิติ 5
ควำมพร้อมรับผิดชอบ คุณภำพชีวิตและควำม
ด้ำนกำรบริหำร
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR ทำงำน (Quality of Life
Accountability)
and Work – Life
Balance)

x
x

x
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ควำมสอดคล้องเชือ่ มโยง

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3
พั ฒ นาระบบสร้ า งแรงจู ง ใจและ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Rotation) เพื่อให้มี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราชการ
ดิจิทัล

มิติ 1
ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์
(Strategic
Alignment)

มิติ 2
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Operation
Efficiency)

มิติ 3
ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM
Programed
Effectiveness)
x

มิติ 4
มิติ 5
ควำมพร้อมรับผิดชอบ คุณภำพชีวิตและควำม
ด้ำนกำรบริหำร
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR ทำงำน (Quality of Life
Accountability)
and Work – Life
Balance)

x
x
x
x
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ควำมสอดคล้องเชือ่ มโยง

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีความโปร่งใส และเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อความผาสุกและความผูกพัน
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบรรยายการที่ดีใน
การทางาน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน

มิติ 1
ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์
(Strategic
Alignment)

มิติ 2
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Operation
Efficiency)

มิติ 3
ประสิทธิผลของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HRM
Programed
Effectiveness)

มิติ 4
มิติ 5
ควำมพร้อมรับผิดชอบ คุณภำพชีวิตและควำม
ด้ำนกำรบริหำร
สมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR ทำงำน (Quality of Life
Accountability)
and Work – Life
Balance)
x

x
x

x

x
x
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