โครงการประกวด TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)
1. หลักการและเหตุผล
“คานิยมองคกร” เปนแนวทางหรือรากฐานในการสรางพฤติกรรมรวมที่ดีของบุคลากรทุกคนในองคกรที่
ไดผานกระบวนการเสริมสรางการรับรู เขาใจ ยอมรับและยึดถือปฏิบัติ ตามอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรม
ขององคกรในที่สุด คานิยมองคกรจะชวยสื่อสารตัวตนขององคกรไดอยางชัดเจนเนื่องจากเปนรากฐานและแนวคิด
ในการปฏิบัติตัว รวมไปจนถึงจุดตั้งตนในการสรางสรรคผลงานที่โดดเดนและแตกตาง เพื่อใหสอดคล องกับ
จุดมุงหมายขององคกรนั้นๆ ทั้งยังทำใหบุคคลภายนอกเขาใจในองคกรของเรามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสราง
วัฒนธรรมขององคกรที่ดี เนื่องจากคานิยมขององคกรคือรากฐานในการทำงาน ฉะนั้นการสราง mindset รวมกัน
กับทุกคนในองคกรใหมองไปที่ภาพเดียวกัน เชน การตอยอดทางความคิดสรางสรรคอยูเสมอ การมีจุดมุงหมายใน
การทำงานที่ชัดเจน หรือการไมยอมแพตออุปสรรค ยอมเปนสิ่งที่ชวยสรางกรอบความคิดและวิถีปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนใชรวมกันไดเปนอยางดี
กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดคานิยมหลัก (Core Value) ไวดังนี้ : TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)
T
Teamwork : สรางทีม
E
Energetic : ทำงานเชิงรุกอยางมีพลัง
A
Agile : คลองแคลว
M
Move forward : มุงสูเปาหมายเดียวกัน
การปลูกฝงคานิยมองคกรใหเกิดผลเปนรูปธรรม เปนเรื่องที่สำคัญมากในการพัฒนาองคกรในปจจุบัน เปน
หลักการที่ชวยชี้นำพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรที่ตองแสดงออกรวมกัน เปนสิ่งสนับสนุนในการตัดสินใจปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติของบุคลากร เพื่อรักษาจุดแข็งในการดำเนินงานขององคกรไวใหคงอยู และใหบุคลากรที่มหี ลายชวง
วัย หลากหลายประสบการณ ไดมีจุดรวมในการปฏิบัติงานใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่กรมพัฒนาที่ดินจะไดสรางความตระหนักรูคานิยมที่กำหนดขึ้นรวมทั้งสงเสริมการ
ทำงานรวมกันแบบเปนทีมของบุคลากร ภายใตคานิยม TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)
2. วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางความตระหนักรูคานิยมหลัก (Core Value) TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)
2. เพื่อสงเสริมการทำงานรวมกันแบบเปนทีม
3. เพื่อเชิดชูเกียรติหนวยงาน
3. กติกา :
ใหแตละกอง/สำนัก/สพข. จัดประกวดและคัดเลือก กลุม/ฝาย/ศูนย/สพด. ที่มีผลงานโดดเดน ในการเปน
“TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)” จำนวน ๑ หนวยงาน เพื่อรับรางวัลในวันสถาปนากรมฯ ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๕ ตามเกณฑที่กำหนด

4. เกณฑการพิจารณา :
ใหดำเนินการประกวดและคัดเลือกหนวยงานที่มีความโดดเดนตามคานิยมหลัก (Core Value) TEAM for
Soils (ทีมดี ดินดี) ตามเกณฑ ดังนี้
1. Teamwork สรางทีม ไดแก ก) การสรางระบบการทำงานที่ดี มีโครงสรางและระบบการทำงานที่
ชัดเจน สมาชิกในทีมเขาใจหนาที่ภารกิจของตน และของเพื่อนรวมงาน มีความตั้งใจและความพยายามที่จะทำงาน
ใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ มีการเห็นคุณคาและประโยชนของการทำงานเปนทีม และ
เชื่อมั่นในศักยภาพของทีม มีการยอมรับขอเสนอแนะและทำตามขอตกลง ข) การสรางความสัมพันธที่ดีของ
สมาชิกในทีม มีการสรางบรรยากาศและสงเสริมการทำงานรวมกัน (Interaction) สื่อสารกันอยางตรงไปตรงมา
และชัดเจน ค) การสรางกำลังใจในการทำงานของสมาชิกในทีม สมาชิกในทีมยอมรับความแตกตางของเพื่อน
รวมงาน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไววางใจกัน ใหเกียรติ มีทัศนคติที่ดีและใหกำลังใจตอกัน รวมทั้ง
สนับสนุนความเจริญกาวหนาของเพื่อนรวมงาน และชวยกันยกระดับความสามารถของทีม
2. Energetic ทำงานเชิงรุกอยางมีพลัง ไดแก ก) การมีกรอบความคิดแบบเติบโตใชในการคนหา
วิธีการใหมๆ (ไมตองรอใหกรมฯ สั่ง คิดทำไปลวงหนา) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (growth mind set) ข) การมี
วิธีการที่รวดเร็ว คุมคา มีคุณภาพ โดยมีการปรับกระบวนการที่ทำใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
ทำงานบนสภาพความไมแนนอนและมีขอจำกัดได รวมทั้งคาดการณปญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และรับมือ
ทุกสถานการณไดเสมอ ค) การพัฒนาและตอยอดงานที่ทำ (งานประจำที่ทำสามารถเอาไปตอยอดทำอะไรไดบาง)
และ ค) การมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติอยูในระดับสูง
3. Agile คลองแคลว ไดแก ก) การพัฒนาทักษะบุคลากรที่เกี่ยวของกับสายงาน มีความคิดในการ
พัฒนาตนเองเพื่อสงเสริมการทำงานของทีม ข) การพัฒนาทักษะบุคลากรดานดิจิทัล (เชน การมีความรูเพิ่มเติม
ทางดานดิจิทัล ตาง ๆ: social medial- fb line /google form/ Application ตางๆ ตามนโยบาย กษ.) ค) การ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เชน SWOT กางปลา PDCA 6CS 5W1H
สมาชิกมีมุมมองในการทำงานเรงดวนในเชิงสรางสรรค มีการเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุก
เมื่อ และเรียนรูปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และหาทางปองกันไมผิดพลาดซ้ำ
4. Move forward มุงสูเปาหมายเดียวกัน ไดแก ก) การประชุมเพื่อกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน
ทำใหสมาชิกในทีมเห็นภาพใหญรวมกัน (Visualization) อยางชัดเจน และขับเคลื่อนการทำงานอยางมุงเปา ข)
การแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน เหมาะสมกับทักษะของสมาชิก เพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพของทีม และ
ค) การกำหนดแผนงานรวมกัน วิเคราะห ทบทวน พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
5. การสงขอมูลและเอกสารหลักฐาน :
เมื่อกอง/สำนัก/สพข. ไดคัดเลือกกลุม/ฝาย/ศูนย/สพด. ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับหนวยงานตนเอง
จำนวน 1 รางวัล แลว ขอใหแจงผลการคัดเลือกสงให กสด. พรอมทั้งสงขอมูลและเอกสารหลักฐานเกณฑการ
พิจารณา TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี) ที่แสดงวากลุม/ฝาย/ศูนย/สพด. ที่ชนะเลิศมีความโดดเดนหรือมีผลงาน
ตามคานิยมหลัก (Core Value) TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี) อยางไร
6. ผูประสานงาน :
นายกฤดิ โ สภณ ดวงกมล ผอ.กลุ  ม มาตรฐานการสำรวจจำแนกดิ น โทร. 08 6880 4786
สายใน 1249/1374

เกณฑการพิจารณา TEAM for Soils (ทีมดี ดินดี)
เกณฑ

น้ำหนัก

1. Teamwork สรางทีม
1.1 สรางระบบการทำงานที่ดี
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1.2 สรางความสัมพันธที่ดีของสมาชิก
ในทีม
1.3 สรางกำลังใจในการทำงานของ
สมาชิกในทีม
2. Energetic ทำงานเชิงรุกอยางมีพลัง
2.1 กรอบความคิดแบบเติบโตใชใน
การคนหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย (growth mind set)
2.2 วิธีการที่รวดเร็ว คุมคา มีคุณภาพ
โดยมีการปรับกระบวนการที่ทำใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 การพัฒนาและตอยอดงานที่ทำ
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2.4 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติอยูใน
ระดับสูง
3. Agile คลองแคลว
3.1 การพัฒนาทักษะบุคลากรที่
เกี่ยวของกับสายงาน
3.2 การพัฒนาทักษะบุคลากรดาน
ดิจิทัล
3.3 การประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน
4. Move forward มุงสูเปาหมาย
เดียวกัน
4.1 การประชุมเพื่อกำหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนรวมกัน
4.2 การแบงหนาที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน เหมาะสมกับทักษะของสมาชิก
4.3 การกำหนดแผนงานรวมกัน
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