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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ของส านักงาน ก.พ. 
รวมทั้งกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน 
ดังนี้ 

 1. การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย มุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ของส านักงาน ก.พ. โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามที่ก าหนด โดยยึดความเป็นธรรมและ
ประโยชน์ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นส าคัญ 

 2. การพัฒนาบุคลากร ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับ
สมรรถนะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรับภารกิจ  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างทั่วถึง 

 3. การรักษาไว้ และการจูงใจ ให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล  
โดยการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างานที่ดี มีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ส่งผลให้
ได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

 4. การใช้ประโยชน์ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน
หน่วยงานให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 1. สรรหา (Recruitment) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย มุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามท่ีก าหนด โดยยึดความเป็นธรรม 
และประโยชน์ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นส าคัญ 
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ผลการด าเนินงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ รายละเอียดงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ข้าราชการ 

1 บรรจุข้าราชการ 44 ราย ปีงบประมาณ 2563  
มีอัตราว่าง 76 

2 เลื่อนข้าราชการ 83 ราย  

3 ย้ายข้าราชการ 180 ราย  

4 รับโอนข้าราชการ 10 ราย  

5 ให้โอนข้าราชการ 9 ราย  

6 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 24 ราย  

7 การลาออกจากราชการ 23 ราย  

ลูกจ้างประจ า 

1. การลาออกจากราชการ 5 ราย  

พนักงานราชการ 

1 จัดจ้างพนักงานราชการ 88 ราย ปีงบประมาณ 2563  
มีอัตราว่าง 21 

2 การลาออกจากราชการ 62 ราย  

อ่ืนๆ 

1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / 
คณะท างาน  

68 ค าสั่ง  

2 การด าเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม (ประชุม) 3 ครั้ง  

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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2. พัฒนา (Development)  

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน คือทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถสนองตอบได้ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน  
จึงให้ความส าคัญและได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความรู้ 
(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการท างาน ต่อผู้บริหารและ 
ต่อองค์กร ตลอดจนมีทักษะ (Skill) ความช านาญในงานที่ปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
พัฒนาที่ดิน เป็นประจ าทุกปี และได้มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ในแผนดังกล่าว 
โดยในปี พ.ศ. 2563 โดยไดจัดให้มีกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรจ านวน 
3,038,500 บาท ใช้งบประมาณไปจ านวน 1,511,652 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.75 โดยมีแผนการพัฒนา
บุคลากรจ านวน 600 ราย มีผลการด าเนินงานอบรมบุคลากรจ านวน 263 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.83 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า ท าให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่วางไว้ 
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รายงานผลการพัฒนาบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 

แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 
การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (งบปกติ)             

1 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร  
"การพัฒนา 
ผู้น าเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0" 

            1 2 12 82 481,760 1 2 12 82   วันที่  
22 - 23 
พ.ย. 62 

   

2 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร 
"มาตรฐาน
วิชาการ 
งานพัฒนาที่ดิน" 
รุ่นที่ 7 - 8 

            2 7 63 122 1,232,800 2 7 63 51   รุ่นที่ 7 
วันที่  

19 - 25 
ธ.ค. 62 

   

3 โครงการ
ฝึกอบรม 
การพัฒนา 
คนรุ่นใหม่ 
หลักสูตร 
Young 
Creative 
Sharing (YCS) 

            3 4 24 150 763,200 - - - -       
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 

แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 
การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ (งบปกติ)             

4 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร 
"เทคนิค 
การน าเสนอที่มี
ประสิทธิภาพ" 

            2 2 12 80 240,740 2 2 12 83   รุ่นที่ 1 
วันที่  
5 - 6 

ก.พ. 63  

รุ่นที่ 2 
วันที่  

12 - 13 
ก.พ. 63 

   

5 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสูตร  
"การท างาน
แบบบูรณาการ
และการท างาน
เชิงรุก" 

            2 2 12 96 240,000 2 2 12 47   รุ่นที่ 1 
วันที่  

24 - 24 
ม.ค. 63 

 



 

6 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน 

            1 2 12 70 80,000 - - - -       

 รวม                600 3,038,500    263       

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการพัฒนาบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 

แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

7 โครงการ
ฝึกอบรม
เสริมสร้าง 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุรจิต 
ในการปฏิบัติ
ราชการ  
(รุ่นที่ 4) 

            1 2 9 100 200,000 1 2 9 101   วันที่  
12  -13 
ธ.ค. 62 

   

8 โครงการ 
ฟังธรรม 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

            1 1 5 25 30,700 1 1 5 180       

9 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม  
ในหน่วยงาน 

            1 2 9 75 115,400           



11 
 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 

แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

10 โครงการ 
ปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
เพื่อเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

            1 2 9 50 115,400           

 รวม                250 461,500           

 

 

 

 

 

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการพัฒนาบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน 

กลุ่ม
เป้า
หมาย 

ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลัก 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลัก 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยัง
ไม่ได้

ด าเนิน
การ  

การพัฒนาความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่        
 

     

11 การฝึกอบรม
หลักสูตร  
"การเป็น
ข้าราชการที่ดี
ส าหรับ
ข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ" 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
(รุ่นที่ 37 - 
39) 

            3 7 94 80 1,160,000 ข้า 
ราช 
การ 
ที่

บรรจุ
ใหม่
กรม
พัฒน
าที่ดิน 

3 7 94 80 - -    จัดอบรมใน
รูปแบบ 
online  

ไม่มี 
ค่า 

ใช้จ่าย 

12 การปฐมนิเทศ
ข้าราชการ 
ที่บรรจุใหม่
และพนักงาน
ราชการ กรม
พัฒนาที่ดิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

            10 8 3 80 - ข้า 
ราช 
การ 
ที่

บรรจุ
ใหม่
และ
พนัก 
งาน
ราช 
การ 
กรม
พัฒนา
ที่ดิน 

10 8 3 80 - - -    

 รวม                160 1,160,000     160       

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการพัฒนาบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน ระยะเวลา 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
รุ่น/

หลักสูตร 
วัน/ชม. คน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล                     

13 การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน ต่อการบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
 

                

14 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- - -                  

15 การจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุนศึกษา/ทุน
ฝึกอบรม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- - -                 
 

16 การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของ
หลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- - -                  

 รวม                     

 

 

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการพัฒนาบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ งาน/กิจกรรม/โครงการ 

จ านวน ระยะเวลา 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
รุ่น/

หลักสูตร 
วัน/ชม. คน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                      

17 การฝึกอบรมผ่านสื่อการเรียนการ
สอนระบบ e-Training หลักสูตร  
"การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในเขตพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 10 

1 - 30 20,000                  

18 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ผู้รู้ 
(Best Practice) 

- - - 130,000                  

 รวม - - 30 150,000                  

 

 

 

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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3. รักษาไว้ (Retention) 

ด้านการรักษาไว้ และการจูงใจ ให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล  
โดยการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างานที่ดี มีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีการพัฒนาฐานข้อมูล 
สารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ส่งผลให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสู ง โดยมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้  

  3.1 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาระบบงานและอัตราก าลัง  

ด้านการรักษาไว้ และการจูงใจ ให้มีการวางแผนมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล  
โดยการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างานที่ดี มีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ส่งผลให้
ได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 

3.1.1 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กรมพัฒนาที่ดิน  
ไดด้ าเนินการพัฒนาระบบงานตามระบบพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career development planning) 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือพื้นฐาน : ระบบสมรรถนะ (Competency) 
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ข้าราชการเพ่ือการพัฒนา ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ : เป็นขั้นตอนการคัดเลือก
บุคคลที่เป็นคนดีและคนเก่งด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้น แล้ววางแผนทางก้าวหน้าและแผนพัฒนาให้คนกลุ่มนี้ 
มีความพร้อมในการก้าวหน้าทดแทนก าลังคนในระดับต่างๆ ต่อไป และ ขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผน :  
เป็นการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ ในชั้นนี้กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือพ้ืนฐาน
ขึ้นก่อน เนื่องจากการที่องค์การจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นจ าเป็นต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น องค์การจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือพ้ืนฐาน 
ให้เหมาะสมและจูงใจให้บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจูงใจประการหนึ่งที่จะท าให้
บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถได้ คือ การท าให้เห็นโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจน
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานให้เกิดความเหมาะสม
กับต าแหน่งงานที่จะก้าวหน้าต่อไป 
            3.1.1 (1) การจัดท าเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)  
โดยได้จัดท าเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก/กอง ทุกต าแหน่งใน 
กรมพัฒนาที่ดิน ที่เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ทั้งหมด ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
จ านวน 6 ต าแหน่ง และต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน จ านวน 18 ต าแหน่ง รวมทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานี  ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ที่เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ  ทั้งนี้ได้ก าหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือจะกล่าวไปสู่ต าแหน่ง
เป้าหมายต่อไป ซึ่งต าแหน่งที่จัดท า Career Path ทั้งหมดเป็นต าแหน่งที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน 
จึงต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบในการแต่งตั้งให้ด า รงต าแหน่งที่ส าคัญ  
เพ่ือให้การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งให้ข้าราชการใช้เป็นแนวทางในการ



16 
 

วางแผนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรับราชการของตนเองได้ สามารถเตรียมการในการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตต่อไป 

3.1.1 (2)  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

                ระดับเชี่ยวชาญ  จ านวน   2 ราย 
                ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน   21 ราย 
                ระดับช านาญการ  จ านวน   15 ราย 

3.1.1 (3)  การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น 

                ระดับเชี่ยวชาญ  จ านวน   2 ราย 
                ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน   24 ราย 
                ระดับช านาญการ  จ านวน   25 ราย 
                ระดับช านาญงาน  จ านวน    7 ราย 

3.1.1 (4)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
                การเปลี่ยนชื่อต าแหน่งในสายงาน จ านวน   4  ต าแหน่ง 
                การเกลี่ยอัตราก าลัง    จ านวน   3  ต าแหน่ง 
                การปรับลดต าแหน่งชั่วคราว   จ านวน   6  ต าแหน่ง 

3.1.1 (5)  การจัดท าค าขอกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติกรอบให้ 
กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 1,534 อัตรา 

3.2  ผลการด าเนินงานด้านการสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความสมดุล 

     การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์เพิ่ม จ านวน 39 ราย  
- สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ เสียชีวิต 43 ราย และด าเนินการจ่ายเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- ด าเนินการจัดท า Line@ การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือสะดวกในการส่งข้อมูลข่าวสาร  

มีสมาชิกแล้วจ านวน 221 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 

สวัสดิการร้านค้า 
- ด าเนินการจัดท าเสื้อดินโลกจ าหน่าย จ านวน 1,600 ตัว (ขายได้ 1,600 ตัว) 
- ด าเนินการจัดท าเสื้อซาฟารีสีเหลือง-ชมพู จ านวน 2,000 ตัว (ขายได้ 1,500 ตัว) 
- ด าเนินการจัดท าหน้ากากผ้า จ านวน 4,500 ชิ้น (ขายได้ 4,380 ตัว) 
- ด าเนินการจัดท าสายคล้องบัตร จ านวน 400 ชิ้น (ขายได้ 241 ชิ้น) 
- ด าเนินการจัดท าจัดเก็บเงินค่าสวัสดิการโรงอาหารและตลาดนัด เป็นเงิน 135,200 บาท 
- ด าเนินการจัดท า Line@ ร้านค้าสวัสดิการ 
- ด าเนินการจัด Facebook สวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน และเพจร้านค้าชาวดิน มีผู้ติดตาม 62 คน 
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กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

- ด าเนินการจัดท าหน้ากาก Face Shield เพ่ือบุคลากรทางการแพทย์ บริจาค 10 
โรงพยาบาล จ านวน 5,080 ชิ้น 

- ด าเนินการจัดโครงการ DIY “การท าหน้ากากอนามัย” ให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน  
ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 190 ราย และเพ่ือให้บุคลากรกรมฯ ในสพข. สพด. จ านวน  
77 สพด. รวม 6,573 ชิ้น โดยได้มอบให้บุคลากรใน สพด. มอบให้หมอดินอาสาและเกษตรกรทั่วไป ดังนี้ 

  มอบให้บุคลากรกรม  6,068 ชิ้น 
  มอบให้หมอดินอาสา  267 ชิ้น 
  มอบให้ประชาชนทั่วไป  238 ชิ้น 
- การด าเนินงานโครงการบริจาคโลหิต จ านวน 3 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 

174 ราย ได้โลหิต 27,000 ซีซี. 

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บุคลากร 
- ด าเนินการจัดท าบัตรอนุญาตน ารถเข้า - ออกกรม โดยเป็นบัตรจอดรถยนต์จ านวน 680 ใบ  

รถจักรยานยนต์ 60 ใบ 
- ด าเนินการจัดซ้ือตู้น้ าดื่มบริการแก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
- การด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 1 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 324 ราย 
- ด าเนินการจัดท าโครงการ “พด.รักกัน ชวนกัน เดินวิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2 

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 2,000 คน 
- การด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธ จ านวน 16 ครั้ง มีบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ จ านวน 176 คน 

3.3  ผลงานการด าเนินการด้านทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
- การขอพระราชทานเครื่องราช จ านวน 665 ราย 
- การขอพระราชทานเพลิงศพ จ านวน 8 ราย 
- การเลื่อนเงินเดือน จ านวน ข้าราชการ 1,412 ราย ลูกจ้างประจ า 476 ราย พนักงานราชการ  

1,283 ราย 
- การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 21 ราย 
- การด าเนินการอนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ลาศึกษา ฝึกอบรม จัดท า

หนังสือรับรองการท างาน จ านวน 193 เรื่อง 
- การจัดท าใบแจ้งข้อมูลการสมัครสมาชิก กบข. เพ่ือส่งกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

จ านวน 18 ราย 
- การจัดท าบัตรข้าราชการ และบัตรแสดงตน จ านวน 174 บัตร 
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3.4 ใช้ประโยชน์ (Utilization) 

การใช้ประโยชน์ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4.1  ผลการด าเนินงานของกลุ่มวินัย รวมทั้งหมด 28 เรื่อง 

3.4.1.1 เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการสืบสวน  จ านวน 6 เรื่อง 
3.4.1.2 เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวน  จ านวน 8 เรื่อง 
3.4.1.3 เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน 14 เรื่อง 
3.4.1.4 จัดท าบทความ และภาพน าเสนอกฎ ระเบียบ กรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างการด าเนินการทางวินัยลงใน Facebook กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 8 เรื่อง 

3.4.2  ผลการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการท างาน 
ด้วยความมีธรรมาภิบาล คือ 

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาบุคลากร 250 คน ด าเนินการ
ได้ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 112.4 งบประมาณ 461,315 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.62  

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเกิดโรคระบาด โควิด – 19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้

ทั้งนี้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมส่วนอ่ืนสามารถด าเนินการได้ปกติมีบางกิจกรรมที่อาจ
ต้องหยุดกิจกรรมกลางคันบ้าง เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ เป็นต้น 
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รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

1 โครงการ
ฝึกอบรม
เสริมสร้าง 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตใน
การปฏิบัติ
ราชการ  
(รุ่นที่ 4) 

            1 2 12 100 200,000 1 2 12 101 199,580 43.25 12 - 13 
ธ.ค.63 

   

2 โครงการ 
ฟังธรรม 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

            1 1 5 25 30,700 1 1 5 180 1,735 0.38 28 ม.ค.
63 

   

3 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมใน
หน่วยงาน 

            1 2 9 75 115,400          สถานการณ์
โควิค 
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

4 โครงการ 
ปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
เพื่อเสริมสร้าง
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริต 

            1 2 9 50 115,400          สถานการณ์
โควิค 

 รวม                250 461,500    281 201,315 43.63     

 

 

 

 

 

 

 

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

1 แผนปฏิบัติ 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ของกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์  

 

 

 

              27 
กิจกรรม 

    27 
กิจกรรม 

      

2 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์  
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  

 

               29 
กิจกรรม 

    29 
กิจกรรม 
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

3 การคัดเลือก
บุคลากร 
ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม
ดีเด่นของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

               3 คน 6,000    3 คน 6,000 100 1 ธ.ค. 
62  
ถึง  

23 พ.ค. 
63 

   

4 โครงการ "พด.
ร่วมใจท าบุญ
ตักบาตรช าระ
จิตใจใฝ่ใน
คุณธรรม" 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

     12 ครั้ง 

5 กิจกรรม
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ความรู้เพื่อปลูก
จิตส านึก 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
เพื่อป้องกัน 
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ให้แก่
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

     กิจกรรมการแสดง 
ออกเชิง 

สัญลักษณ์ 
 23 พ.ค. 63 
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

6 การแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จริยธรรม
ประจ า 
กรมพัฒนาที่ดิน 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

     ก.พ. แต่งตั้ง
คณะ 
กรรม 

การจริยธรรม เมื่อ
วันที่ 3 พ.ย. 

63 

7 การด าเนินการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

     ด าเนินการแล้ว 
51 เรื่อง 

8 การประเมิน
องค์กร
คุณธรรม 
2563 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

      

9 การด าเนินการ
ตามปฏิทิน 
การประเมิน 
ITA 2564 
ของ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

10 การบริหาร
ความเสี่ยง 
การทุจริต 
กรมพัฒนาที่ดิน 
2564 ของ 
ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 

 

 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

      

11 โครงการจัดท า
กัณฑ์เทศน์  
ภูมิกถา และ 
กิจกรรม  
แสดงพระธรรม
เทศนา เรื่อง 
ดินและวันดิน
โลก 6 ธ.ค. 62 
ณ ศูนย์ฯ  
เขาชะงุ้ม  
จ.ราชบุรี 

 

 

 

               1 
กิจกรรม 

    1 
กิจกรรม 

     จ านวนผู้เข้า 
ร่วมกิจ 

กรรม 575 คน 
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ล าดับ 
งาน/กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา 
แผน ผล 

ร้อยละของ
การใช้

งบประมาณ 

สถานะ
ด าเนินการ 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ 

จ านวน งบประมาณ  จ านวน 
งบประมาณ 
เบิกจ่าย  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม.
/รุ่น 

คน (บาท) 
รุ่น/
หลกั 
สูตร 

วัน 
ชม./
รุ่น 

คน (บาท) 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ด าเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ 

 

การพัฒนาความรู้/ทักษะ ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
(งบจริยธรรม) 

            

12 โครงการ  
"จิตอาสา
พัฒนาที่ดิน ท า
ความดีด้วย
หัวใจ  
ลดภัย
สิ่งแวดล้อม" 
ณ กอง
เทคโนโลย ี
ชีวภาพทางดิน 

 

             50  200   50  322       

 รวม                100 206,100    236 11,050 3.10     

 

 

 

 

 

    แผนการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard  
ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

เป้าประสงค์ ที่ 1  เพ่ือการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารให้เป็นผู้น าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ได้มีการจัดฝึกอบรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา 
ผู้น าเข้าสู่ระบบราชการ 4.0" 

เป้าประสงค์ ที่ 2  เพ่ือการก าหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับกลาง/สูง 
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดท าเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก/กอง ทุก
ต าแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ทั้งหมด ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ จ านวน 6 ต าแหน่ง และต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน จ านวน 18 ต าแหน่ง รวมทั้งต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานี ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด ที่เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ ได้ก าหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือจะ
กล่าวไปสู่ต าแหน่งเป้าหมายต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

เป้าประสงค์ เพ่ือการจัดการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานหลักเข้าสู่ระบบการจัดเก็บความรู้
เพ่ือการถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ 
และถ่ายทอดเป็นหลักสูตรการอบรมในระบบ E-training จ านวน 7 หลักสูตร คือ  หลักสูตร การจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน  หลักสูตร การใช้งาน Agri – Map Online  หลักสูตร การใช้งานระบบ 
LDD Zoning  หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ  หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น  
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัยหลักสูตร การก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ  

เป้าประสงค์  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมาย  ได้มีการจัดฝึกอบรมผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง จ านวน 3 หลักสูตร  โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 7 – 8 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคนรุ่นใหม่ 
หลักสูตร Young Creative Sharing (YCS) และ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถเชื่อมโยงทั้งองค์กร 

เป้าประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ของ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 4,000 ราย โดยได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้มีความเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วน
ของค่าตอบแทน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม เป็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม  

เป้าประสงค์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการน าระบบเส้นทาง Career Path ไปปฏิบัติ กรมพัฒนา
ที่ดินได้มีการจัดท าเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก/กอง ทุกต าแหน่งใน
กรมพัฒนาที่ดิน ที่เป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ทั้งหมด ประกอบด้วย ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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จ านวน 6 ต าแหน่ง และต าแหน่งผู้อ านวยการเฉพาะด้าน จ านวน 18 ต าแหน่ง รวมทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานี ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 77 จังหวัด 

เป้าประสงค์ที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สามารถตอบสนองตามความต้องการมากขึ้น 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานสวัสดิการกรมพัฒนาทีดิน เพ่ือรับฟังความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการจัดระบบสวัสดิการ ให้สามารถตอบสนองตามความต้องการ โดยให้มีการจัดสวัสดิการตาม
ความต้องการของบุคลากร อาทิเช่น กิจการรมการออกก าลังการโยคะ การเต้นอาราบิค การจัดลู่วิ่ง สนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน การดูแลสุขอนามัยด้านอาหาร เป็นต้น 

เป้าประสงค์ท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
ได้มีการจัด ท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดโครงการภายใต้
แผนงานเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 3 โครงการ คือ โครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุรจิตในการปฏิบัติราชการ (รุ่นที่ 4)  โครงการฟังธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงาน  โครงการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   โครงการ "จิตอาสาพัฒนาที่ดิน ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ณ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ  

เป้าประสงค์ที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน (Workforce Analysis) ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องการวางแผนก าลังคนและเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลผู้ได้รับทุน)  และอยู่
ระหว่างการจัดท าแผนวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน (Workforce Analysis)  

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานหรือสายงานที่ขาดแคลนให้มีทักษะในการท างาน 
3 หลักสูตร ดังนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน" รุ่นที่ 7 – 8 โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาคนรุ่นใหม่ หลักสูตร Young Creative Sharing (YCS) และ โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน 

เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะในการวางแผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญของ
งาน กรมพัฒนาที่ดินได้จัดอบรม กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ผู้รู้ (Best Practice) เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ
ในการวางแผนการท างานของบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี 2563 

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปี 2563 ดังนี้  

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ : ผู้ตอบแบบส ารวจเป็นข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ครอบคลุมครบทุกประเภท และทุกช่วงอายุราชการ  

 2. ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management) 

 ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน  
(HRM : Human Resource Management) ในภาพรวมพบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) ลดลงจากปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.87) และเมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วง 9 ปี (ปี 2555 - 2563)  
ที่ผ่านมา พบว่า ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสูงที่สุด 
ในปี 2557 (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมา คือปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.87) และปี 2561 (ค่าเฉลี่ย 3.82) 
ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2563 สูงเป็นอันดับที่ 4 โดยหัวข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ของปี 2563 ได้แก่  

   ล าดับที่ 1  ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

   ล าดับที่ 2  กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน - วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2  
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.99)  

   ล าดับที่ 3  การให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.97) 

 และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ าที่สุด ได้แก่ หน่วยงานที่ท่าน
ปฏิบัติงานอยู่มีอัตราก าลังของบุคลากรในจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ (ค่าเฉลี่ย 3.44)  

 3. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD : Human Resource Development) 

 ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน (HRD : 
Human Resource Development) ในภาพรวมพบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 
3.84) ลดลงจากปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.93) และเมื่อพิจารณาภาพรวมในช่วง 9 ปี (ปี 2555 – 2563)  
ที่ผ่านมา พบว่าข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสูงที่สุดในปี 2557 
(ค่าเฉลี่ย 4.03) รองลงมา คือปี 2562 (ค่าเฉลี่ย 3.93) และปี 2561 (ค่าเฉลี่ย 3.89) ตามล าดับ และ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2563 สูงเป็นอันดับที่ 5 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   ล าดับที่ 1  โครงการฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรม 
การฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.90)  

   ล าดับที่ 2  กรมฯ ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรมีการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.88)  

   ล าดับที่ 3  ผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.87) 
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 และหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่ าที่ สุด ได้แก่  
กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.75) 

อภิปรายผล 

 1. ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม (HRM : Human Resource 
Management) เมื่อน าหัวข้อค าถามด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีค่าระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
สูงสุด 3 ล าดับแรก และ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดมาวิเคราะห์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

   1.1 ข้าราชการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.12) เป็นหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เนื่องจากข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน  
เห็นว่า ระบบสารสนเทศงานบุคคล หรือ DPIS : Departmental Personnel Information System ช่วยให้
ข้าราชการแต่ละคนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตนเองได้อย่างสะดวก เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คนส่วนใหญ่เห็นว่าระบบ DPIS  
เป็นเครื่องมือในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีประโยชน์หลายมิติ ดังนี้  1) ประโยชน์ 
ต่อตนเองคือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่อยู่ในระบบ 
มีความน่าเชื่อถือ  2) ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ท าให้กองการเจ้าหน้าที่มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ที่มีมาตรฐาน ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันของงานการเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลา  
ลดขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลบุคคล รวมไปถึงสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมต่อเนื่องได้ เช่น น าระบบ DPIS 
ไปเป็นฐานข้อมูลกับระบบอ่ืนๆ เช่น IDP ระบบเครื่องราชฯ ระบบหนังสือรับรองเงินเดือน ฯลฯ  3) ประโยชน์
ต่อองค์กร เสริมสร้างการยอมรับตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม
และเป็นที่คาดหวังได้ในผลการปฏิบัติที่เที่ยงตรง  4) ประโยชน์ต่อผู้มาติดต่องาน สามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานข้อมูลข้าราชการและพนักงานราชการเกี่ยวกับ สังกัด ระดับ ต าแหน่ง 
อายุราชการ ฯลฯ ให้แก่ผู้มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

   1.2 กรมฯ จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน - วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2 เพ่ือส่งเสริม 
การออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.99) เป็นหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นล าดับที่ 2  
สืบเนื่องมาจากในปี 2562 ที่กรมฯ ได้จัดกิจกรรม “พด.รักกันชวนกันเดิน - วิ่ง Virtual Walk or Run” เป็นครั้งแรก  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง ตื่นตัวในการท างาน และมีคุณภาพชีวิต  
ในการท างานที่ดีขึ้น ซึ่งในปีดังกล่าว กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของกรมฯ โดยได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของการส ารวจความพึงพอใจฯ ในปี 2562 และ ในปี 2563 กรมฯ จึงได้
จัดโครงการ “พด.รักกัน ชวนกัน เดิน - วิ่ง Virtual Walk or Run” ครั้งที่ 2 ขึ้นอีกครั้ง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรกรมฯ และครอบครัวได้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรมกรมพัฒนาที่ดิน  

   1.3 การให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลมีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.97) เป็นหัวข้อที่ได้รับ  
ความพึงพอใจสูงสุด เป็นล าดับที่ 3 เนื่องจาก ในปัจจุบันกรมฯ ได้ให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ออนไลน์ และให้บริการข้อมูลประวัติบุคคลผ่านโปรแกรม DPIS ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถยื่นค าขอท าบัตรผ่านระบบออนไลน์ และ
เข้าดูประวัติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเสียทั้งเวลาและ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวออนไลน์ นอกจากจะท าให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังเป็นการประหยัดพลังงาน ลดการใช้กระดาษส าหรับเขียนค าขอท าบัตรใหม่  
โดยผู้ขอท าบัตรฯ สามารถรับบัตรประจ าตัวที่ท าใหม่ได้ภายในเวลา 1 วัน หลังจากยื่นค าขอผ่านระบบส าเร็จ 
ท าให้การให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ  
จากผู้รับบริการ 

   1.4 หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่มีอัตราก าลังของบุคลากรในจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ 
(ค่าเฉลี่ย 3.44) เป็นหัวข้อที่ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจต่ าที่สุด สืบเนื่องจากอัตราก าลัง
ข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดินลดลงทุกปีตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐของส านักงาน ก.พ.  
โดยรัฐบาลมีนโยบายให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ดังนั้น กรมฯ อาจต้อง
ทบทวนการจัดโครงสร้างอัตราก าลังใหม่ เพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจงานของ 
แต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน นอกจากนี้  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ท างานที่หลากหลายโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ  
ให้ชัดเจน ครอบคลุม เพ่ือลดระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้งานให้เร็วขึ้น และพัฒนาบุคลากรของกรมฯ  
อย่างสม่ าเสมอในเรื่องขององค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยภาพรวม (HRD : Human Resource 
Development) เมื่อน าหัวข้อค าถามด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
สูงสุด 3 ล าดับแรก และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดมาพิจารณา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

   2.1 โครงการฝึกอบรมของกรมฯ จัดวิทยากรได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการฝึกอบรม 
(ค่าเฉลี่ย 3.90) กรมฯ ให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีมเพ่ือให้บุคลากรมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 3.88) และผู้บังคับบัญชาของท่านสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.87) เป็นหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจสู งสุดเป็นล าดับที่ 1 
ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 โดยที่กรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า ท าให้ 
มีระยะเวลาในการศึกษาและติดต่อประสานงานเพ่ือให้ได้เนื้อหาวิชา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและวิทยากร  
ที่เหมาะสมกับแผนการฝึกอบรมที่ได้วางไว้ ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดิน ได้วางหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม ซึ่งก าหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และองค์ประกอบ
ต่างๆ ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
ที่สนับสนุนให้บุคลากรของกรมได้ท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่ องเป็นการสร้างความรักความผูกพัน 
และความสามัคคีของคนในองค์กร  

   2.2 กรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ/เสนอรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/  
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.75) เป็นหัวข้อที่ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจ 
ต่ าที่สุด โดยที่การด าเนินการเรื่องทุนการศึกษาต่อที่ผ่านมากรมฯ ใช้วิธีการแจ้ง เวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
ทางจดหมายอเล็กทรอนิกส์ (E - mail) และการประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่   
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของกรมฯ ที่สนใจ สมัครเข้ารับการขอทุนฯ ทราบ หากหน่วยงานที่ได้รับ 
การแจ้งเวียนไม่ประชาสัมพันธ์ต่ออาจท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงบุคลากรทุกคน และอีกประการหนึ่ง
หน่วยงานที่ให้ทุนฯ มักก าหนดคุณสมบัติด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับที่สูง ท าให้มีผู้สนใจสมัครขอทุนฯ 
เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรส่วนน้อย ประกอบกับทุนส่วนใหญ่เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีจ านวนน้อย 
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เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมดของกรมฯ ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนศึกษา/ดูงานในและต่างประเทศ 
ให้หลากหลายช่องทาง เช่น การสร้างเพจข้อมูลเกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆ ไว้ในเว็บของกรมฯ หรือเว็บของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ควรน าผลการศึกษาไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม 

   1.1 ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่มีอัตราก าลังของบุคลากร
ในจ านวนที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจของงานที่มาก จึงเห็นควรน าข้อเสนอดังกล่าวมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการกรมฯ เช่น การทบทวนและจัดโครงสร้าง
อัตราก าลังให้ทันสมัย มีความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การท างานสะดวกกว่าเดิม หรือ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ให้ชัดเจน ครอบคลุม และพัฒนาบุคลากรของกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ
ในเรื่องขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และทักษะการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   1.2 ควรเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ/ 
การเสนอขอรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศและต่างประเทศ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลายช่องทางมากกว่านี้ เช่น การสร้างเพจข้อมูลเกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆ ไว้ในเว็บของกรมฯ หรือ  
เว็บของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทุกๆ 2 ปี เพ่ือให้มีระยะเวลาในการน าผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ก่อนที่จะมีการส ารวจความพึงพอใจในครั้งต่อไป เพ่ือน าปัญหาที่ได้จากผลการส ารวจมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  

การวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ด้านการสรรหา  

1.1 ต าแหน่งบางต าแหน่ง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง เช่น นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ มีการลาออกบ่อย เนื่องจากค่าตอบแทนระหว่างส่วนราชการและเอกชนแตกต่างกันมาก ท าให้มี
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินลาออกไปท างานหน่วยงานอื่นซึ่งมีค่าตอบแทนสูงกว่า 
    1.2 กรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ือบรรจุบุคคลในต าแหน่งที่ความ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data 
scientists 
      1.3. การปรับเปลี่ยนและการก าหนดต าแหน่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปท าได้ยาก เนื่องจากอัตราก าลังที่มีจ ากัด 

 2. การพัฒนาบุคลากร เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแพร่ระบาด โควิด-19 การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดินจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบการท างาน และต้องพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรให้รองรับและตอบสนองผู้รับบริการ โดยจ าเป็นโดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดท าแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
https://www.ldd.go.th/hr/3.2.5.pdf เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
ข้าราชการ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 3. ด้านการรักษาไว้ กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับวิธีการท างานตามหลัก SMART LDD การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานจะช่วยให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับองค์กร กรมพัฒนาที่ดินประกาศให้กรมเป็นองค์กร 4.0 
ด้วยหลัก SMART LDD ประกอบด้วย Smart Service, Smart Operation, Smart Connection, และ 
Smart Collaboration โดยการพัฒนาในช่วงแรกมุ่งเน้นให้เป็นหน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานหรือบริการโดย
ใช้ Innovation หรือ Digitalization หรือ Collaboration ลดการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการกับประชาชน ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินเล็ง เห็นความส าคัญ
ของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ ภายใต้แนวคิดประเทศ
ไทย 4.0 ท าน้อยได้มาก เพ่ิมประสิทธิผล และสามารถต่อยอดขยายผลแนวคิด ( Idea) ให้เกิดนวัตกรรม 
(Innovation) และขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน โดยยึดความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็น
เป้าหมายส าคัญ  
 4. ด้านการใช้ประโยชน์ กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายและก าหนดแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับวาง
แผนการท างานร่วมกันกับบุคลากร  ก ากับ ดูแล สอนงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา อ านวยความ
สะดวก และสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานได้เต็มที่ตามศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลการ
การท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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