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บทนำ 

กรมพัฒนาที่ดินไดประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ    

ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั ้งกฎ และระเบียบที ่เก ี ่ยวของ ซึ ่งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื ่อนองค กร 

ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้ึน 

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยไดประกาศนโยบาย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ตามประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2๕๖๓  ดังนี้ 

๑. การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย มุงสรรหาบุคลากรดวยระบบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 

ของสำนักงาน ก.พ. โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด โดยยึดความเปนธรรม 

และประโยชนของกรมพัฒนาท่ีดินเปนสำคัญ 

2. การพัฒนาบุคลากร ใหมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปท่ีเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะ

มาตรฐานกำหนดตำแหนง และนำไปสู การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหพรอมรับภารกิจ และสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมุงเนนพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ ปลูกฝงคานิยมคุณธรรมจริยธรรม  

การเรียนรูพัฒนางานอยางตอเนื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ อยางท่ัวถึง 

๓. การรักษาไว และการจูงใจ ใหมีการวางแผนมุงเนนการสรางคุณภาพชีวิตใหมีความสมดุลโดยการสราง

สภาพแวดลอม ระบบวิธีการทำงานท่ีดี มีเสนทางความกาวหนาในตำแหนงงาน มีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

บุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สงผลใหไดรับคาตอบแทนท่ี

สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

๔. การใชประโยชน ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหนวยงานให

เกิดความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

------------------------------------------------- 
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ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. สรรหา (Recruitment) การบรรจุ แตงตั ้ง โยกยาย มุ งสรรหาบุคลากรดวยระบบการคัดเลือก 

ตามหลักเกณฑของ ก.พ. โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด โดยยึดความเปนธรรม

และประโยชนของกรมพัฒนาท่ีดินเปนสำคัญ 

ผลการดำเนินงานดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ รายละเอียดงาน ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ

ขาราชการ 
1 บรรจุขาราชการ 59 ราย ปงบประมาณ 2564  

มีอัตราวาง 88 อัตรา 

2 เลื่อนขาราชการ 88 ราย  
3 ยายขาราชการ 156 ราย  
4 รับโอนขาราชการ 10 ราย  
5 ใหโอนขาราชการ 15 ราย  
6 ใหขาราชการปฏิบัติราชการ 26 ราย  
7 การลาออกจากราชการ 17 ราย  

ลูกจางประจำ 

1 การลาออกจากราชการ 1 ราย  

พนักงานราชการ 

1 จัดจางพนักงานราชการ 63 ราย ปงบประมาณ 2564  
มีอัตราวาง 32 อัตรา 

2 การลาออกจากราชการ 38 ราย  

อ่ืน ๆ 

1 การแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / 
คณะทำงาน 

96 คำสั่ง  

2 การดำเนินการเก่ียวกับ อ.ก.พ.กรม (ประชุม) 3 ครั้ง  
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  

      1. ตำแหนงบางตำแหนงตองใชบุคลากรที่มีความรูและทักษะเฉพาะทาง ทำใหมีบุคลากรกรม

พัฒนาท่ีดินลาออกไปทำงานหนวยงานอ่ืน ซ่ึงมีคาตอบแทนสูงกวา 

2. การกำหนดตำแหนงใหสอดคลองกับภารกิจและความตองการของหนวยงาน มีกระบวนการ

ข้ันตอนหลายข้ันตอน จึงทำใหหนวยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนเวลานาน ไมทันตอความตองการ  

สงผลตอการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดวย 

 3. การสรรหาบุคลากรในตำแหนงเจาพนักงานการเกษตร และนายชางสำรวจ ไมสามารถสรรหาได   

ตามจำนวนที่ตองการ เนื่องจากผูสมัครเขารับราชการในตำแหนงดังกลาวจะตองผานภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ซ่ึงมีจำนวนนอย เม่ือมีการเปดรับสมัครจึงมีผูมาสมัคร

นอยตามไปดวย 

 

ขอดี/โอกาส  

  ๑. ผูจัดฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม ไดเพ่ิมทักษะการใชสื่อ online และเทคโนโลยีตางๆ  

 ๒. ประหยัดงบประมาณ คาเดินทาง คาเอกสาร และอ่ืนๆ 

 

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 1. ตำแหนงบางตำแหนงตองใชบุคลากรที ่มีความรูและทักษะเฉพาะทาง เชน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร   มีการลาออกบอย เนื่องจากคาตอบแทนระหวางสวนราชการและเอกชนแตกตางกันมาก ทำใหมี

บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินลาออกไปทำงานหนวยงานอื่น ซึ่งมีคาตอบแทนสูงกวา ขอเสนอแนะ ความเสริมสราง

แรงจูงใจในดานอื่น เชน สวัสดิการกรม รถรับสง การบริการสงเสริมสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนการ

ประเมินท่ีเปนธรรม  

 2. การสรรหาบุคลากรในตำแหนงเจาพนักงานการเกษตร และนายชางสำรวจ ไมสามารถสรรหา

ได   ตามจำนวนที่ตองการ เนื่องจากผูสมัครเขารับราชการในตำแหนงดังกลาวจะตองผานภาค ก ของสำนักงาน 

ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ซ่ึงมีจำนวนนอย เม่ือมีการเปดรับสมัครจึงมีผูมา

สมัครนอยตามไปดวย ขอเสนอแนะ เพื่อใหมีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงานจึงไดมีการพิจารณาทบทวน

ภารกิจ ซ่ึงปจจุบันภารกิจที่เปนงานลักษณะเชิงบูรณาการที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ และเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการปฏิบัติงานมีมากยิ่งข้ึน จำเปนตองใชบุคลากรท่ีมีทักษะเชิงวิชาการ และไดมีการปรับปรุงกรอบตำแหนง

ประเภททั่วไปจากตำแหนงเจาพนักงานการเกษตร เปนกรอบตำแหนงประเภทวิชาการตำแหนงนักวิชาการเกษตร 

และจากตำแหนงนายชางสำรวจ เปนกรอบตำแหนงประเภทวิชาการตำแหนงนักวิชาการแผนที่ภาพถาย เพื่อให

สอดคลองกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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๒. พัฒนา (Development) 

ขาราชการและเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน คือทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อน ภารกิจ

ของกรมพัฒนาที่ดิน ใหบรรลุเปาหมายและสามารถสนองตอบไดตรงตอความตองการของประชาชน ขาราชการ

และเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานได ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงใหความสำคัญและไดมอบหมายให

กองการเจาหนาที ่ม ีหนาที ่พ ัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที ่ด ิน ใหม ีความรู (Knowledge) ความเขาใจ 

(Understanding และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีตอการทำงาน ตอผูบริหาร และตอองคกร ตลอดจนมีทักษะ 

(Skill) ความชำนาญในงานที ่ปฏิบ ัต ิและสามารถปฏิบัต ิงานในความรับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธ ิภาพ                         

เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน กองการเจาหนาท่ี ไดจัดทำแผนการดำเนินงานในการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เปนประจำทุกปและไดมีรายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป ในแผนดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2๕๖4 ไดจัดใหมีกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน        

ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีงบประมาณ

ดานการพัฒนาบุคลากรจำนวน 2,278,900 บาท ใชงบประมาณไปจำนวน 2,304,465 บาท คิดเปนรอยละ 

101.12 โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรจำนวน 713 ราย มีผลการดำเนินงานอบรมบุคลากรจำนวน 890 ราย 

คิดเปนรอยละ 124.82 เนื ่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให          

ไมสามารถจัดฝกอบรมไดตามแผนท่ีวางไว 
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ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  

 1. จากปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑9 ทำใหตองปรับรูปแบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เชน การจัดอบรม ตองปรับมาใชวิธีการอบรมทางไกล หรือ online เชน Video Conference 

โปรแกรม Z0om ซึ่งผูเขารับการอบรมบางคน ไมมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และบางหลักสูตรที่ตองมี

การระดมความคิดเห็นหรือฝกปฏิบัติ การอบรมแบบ online จะทำใหการมีปฏิสัมพันธหรือการมีสวนรวมมี

ประสิทธิภาพลดลง  

  2. คาใชจายไมสามารถเบิกจายไดตามแผนงาน - แผนเงิน เนื่องจากปรบัมาใชระบบการเรียนการ

สอน online  

 

ขอดี/โอกาส  

  ๑. ผูจัดฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม ไดเพ่ิมทักษะการใชสื่อ online และเทคโนโลยีตางๆ  

 ๒. ประหยัดงบประมาณ คาเดินทาง คาเอกสาร และอ่ืนๆ 

 

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 จากปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑9 ทำใหตองปรับรูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เชน การจัดอบรม ตองปรับมาใชวิธีการอบรมทางไกล หรือ online เชน Video Conference โปรแกรม 

Z0om ซึ่งผูเขารับการอบรมบางคน ไมมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และบางหลักสูตรที่ตองมีการระดม

ความคิดเห็นหรือฝกปฏิบัติ การอบรมแบบ online จะทำใหการมีปฏิสัมพันธหรือการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ

ลดลง ขอเสนอแนะ กรมพัฒนาที่ดินตองปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบการทำงาน และตองพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

ของบุคลากรใหรองรับและตอบสนองผูรับบริการ ทำใหสามารถจัดอบรมใหกับกลุมเปาหมายไดจำนวนมากข้ึน โดย

มีคาใชจายลดลง ประหยัดงบประมาณ คาเดินทาง คาเอกสาร และอ่ืนๆ   

 โดยกรมพัฒนาที่ดินไดจัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากร กรม

พัฒนาที่ดินระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) https://www.ldd.go.th/hr/3.2.5.pdf เพื่อใชเปนกรอบแนว

ทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกขาราชการ ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

 

๓. รักษาไว (Retention) 

    ดานการรักษาไว และการจูงใจ ใหมีการวางแผนมุ งเนนการสรางคุณภาพชีวิตใหมีความสมดุล 

โดยการสรางสภาพแวดลอม ระบบวิธีการทำงานที ่ดี มีเสนทางความกาวหนาในตำแหนงงาน มีการพัฒนา

ฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สงผลให

ไดรับคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง โดยมีผลการดำเนินงาน 

ดังนี้ 
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     ๓.๑ ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการ 

พัฒนาระบบความกาวหนาในสายอาชีพ (Career development planning) ซึ่งประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือพื้นฐาน : ระบบสมรรถนะ (Competency) เสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career  

path) ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการเพ่ือการพัฒนา ข้ันตอนการวางแผน

พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ : เปนขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลที่เปนคนดีและคนเกงดวยเครื่องมือที่สรางข้ึน 

แลววางแผนทางกาวหนาและแผนพัฒนาใหคนกลุมนี้มีความพรอมในการกาวหนาทดแทนกำลังคนในระดับตางๆ 

ตอไป และ ขั ้นตอนการปฏิบัติการตามแผน : เปนการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว ในชั ้นนี ้กรมพัฒนาที่ดิน           

ไดดำเนินการในขั ้นตอนการสรางเครื ่องมือพื ้นฐานขึ ้นกอน เนื ่องจากการที ่องคการจะบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้นจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ดังนั้น องคการจะตองมี

การเตรียมความพรอมของเครื ่องมือพื ้นฐานใหเหมาะสมและจูงใจใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการจูงใจประการหนึ่งท่ีจะทำใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถได คือ 

การทำใหเห็นโอกาสความกาวหนา ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองเพื ่อใหมีความรู 

ความสามารถในการทำงานใหเกิดความเหมาะสมกับตำแหนงงานท่ีจะกาวหนาตอไป ดังนี้  

๓.๑.๑ การจัดทำเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path) โดยไดจัดทำเสนทางสั่ง

สมประสบการณและผลงานของตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/กอง ทุกตำแหนงในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เปนตำแหนง

ประเภทอำนวยการระดับสูง ทั้งหมด ประกอบดวย ตำแหนงผูอำนวยการจำนวน 7 ตำแหนง และตำแหนง

ผูอำนวยการเฉพาะดาน จำนวน 7 ตำแหนง รวมทั้งตำแหนงผูอำนวยการสถานี ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับ

จังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัด ที่เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ไดกำหนดเสนทางสั่งสม

ประสบการณและผลงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และ

สมรรถนะของตำแหนง รวมถึงหลักเกณฑตางๆ เพื่อจะกลาวไปสูตำแหนงเปาหมายตอไป  ซึ่งตำแหนงที่จัดทำ 

Career Path ทั ้งหมดเปนตำแหนงที ่สำคัญของกรมพัฒนาที ่ดิน ในการขับเคลื ่อนภารกิจตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงตองเตรียมความพรอมและพัฒนา

ขาราชการอยางเปนระบบในการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สำคัญ เพื่อใหการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งใหขาราชการใชเปนแนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับความกาวหนาในการรับราชการของ

ตนเองได สามารถเตรียมการในการพัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาในอนาคตตอไป 

 

 ๓.๑.2 การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรง 

              ตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

∆  ระดับเชี่ยวชาญ   จำนวน       5   ราย 

∆  ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน     30   ราย 

∆  ระดับชำนาญการ   จำนวน     34     ราย 
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๓.๑.3  การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

∆  ระดับเชี่ยวชาญ   จำนวน       2   ราย 

∆  ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน     28   ราย 

∆  ระดับชำนาญการ    จำนวน     21     ราย 

∆  ระดับชำนาญงาน   จำนวน       3   ราย 

 

๓.๑.4  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนง 

∆  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงเปนระดับสูงข้ึน จำนวน    27   ราย 

∆  การเปลี่ยนชื่อตำแหนงในสายงาน จำนวน    11   ราย 

∆  การเกลี่ยอัตรากำลัง   จำนวน    10      ราย 

∆  การปรับลดตำแหนงชั่วคราว  จำนวน    10     ราย 

 

*หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณาของอ.ก.พ.กระทรวงท้ัง 27 ตำแหนง 

**หมายเหตุ : เสร็จสิ้นกระบวนการแลว 5 ตำแหนง และอยูระหวางการพิจารณาของอ.ก.พ.กระทรวง  

5 ตำแหนง 

๓.๒ ผลงานการดำเนินการดานจัดทำทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 

๓.๒.๑ การขอพระราชทานเคร ื ่องราชฯ ประจำป  ให แก   ข าราชการ ล ูกจ างประจำ 

พนักงานราชการ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 699 ราย 

๓.๒.๒ การขอพระราชทานเพลิงศพ 

- ขาราชการบำนาญ จำนวน ๖ ราย 

๓.๒.๓ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ 

  - ขาราชการ จำนวน ๑,๔25 ราย 

  - ลูกจางประจำ จำนวน ๔05 ราย 

๓.๒.๔ บันทึกขอมูลคำสั่งเลื่อนในระบบ DPIS และในการด ก.พ. ๗ และรวมแบบประเมินสำหรับ

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ของพนักงานราชการ เลื่อนจำนวน 1,207 ราย ไมเลื่อน จำนวน 

114 ราย 

๓.๒.๕ การบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

- บรรจุใหม จำนวน 59 ราย 

- รับโอน จำนวน 9 ราย 

- บันทึกปรับปรุงขอมูล จำนวน ๓๖๐ ราย 

- การจัดทำใบแจงขอมูลในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส จำนวน 59 ราย 

- การจัดทำใบแจงขอมูลการสมัครสมาชิก กบข. เพ่ือสงกองทุนบำเหน็จบำนาญ 

   ขาราชการ จำนวน 59 ราย 

- การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 13 ราย 
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- การจัดทำหนังสือรับรองความประพฤติ (ซ้ือปน) จำนวน 4 ราย 

- การจดัทำหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ราย  

- การจัดทำหนังสือรับรองการเปนขาราชการบำนาญ จำนวน 2 ราย 

- การจัดทำบัตรประจำตัว และบัตรแสดงตน จำนวน 431 ราย 

๓.๒.๖ การดำเนินงานการขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปตางประเทศ ลาศึกษา ฝกอบรม 

หนังสือรับรองการทำงานเปนภาษาอังกฤษ การขออนุญาตลาทุกประเภท 

- ลาศึกษา จำนวน 5 ราย 

- ขอหนังสือรับรอง จำนวน 20 ราย 

- ลาอุปสมบท จำนวน 5 ราย 

 

3.3 ผลการดำเนินงานสรางคุณภาพชีวิตใหมีความสมดุล 

ลำดับ กิจกรรม ผลงาน 
(จำนวน) 

หมายเหตุ 

1 การฌาปนกิจสงเคราะห 
- การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ิม 

112 ราย สมาช ิกการฌาปน กิจ
ส ง เ ค ร า ะ ห จ ำ น ว น 
3,039 ราย 
ข  อม ู ล  ณ ว ั นท ี ่  30 
กุมภาพันธ 2564 

- จายเงินสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห เสียชีวิต 57 ราย 
- ดำเนินการจัดทำ Line@การณาปนกิจสงเคราะห ใน
กลุมสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือสะดวก 
ในการสงขอมูลขาวสาร 

575 ราย 

- สงเงินสงเคราะหของสมาชิกนอกราชการ 
เพ่ือเขาบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมฯ 
ของเดือน ต.ค. 63 – ก.พ. 64 
 

3 ครั้ง 

2 สวัสดิการรานคา 
- การจัดจำหนายเสื้อดินโลก 

3,000 ตัว   

- การจำหนายเสื้อซาฟารีสีเหลือง - ชมพู    774 ตัว  
- การจำหนายหนากากผา    824 ชิ้น  
- การจำหนายสายคลองบัตร      121 เสน  
- แกวน้ำใสตราสีทอง       36 ใบ  
- หมวกตราสัญลักษณกรมพัฒนาท่ีดิน     622 ใบ  
- โบโลไทดสีเงิน       21 เสน  
- โบโลไทดสีชมพูน้ำเงิน       38 เสน  
- การจำหนายเสื้อ Trail 2,092 ตัว  
- การจำหนายแบบจำลองหนาตัดดิน 

ขนาด ๑๙ X ๖๑ ชม.ติดเทอรโมมิเตอรพรอมกลอง 
       2 ชุด  
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ลำดับ กิจกรรม ผลงาน 
(จำนวน) 

หมายเหตุ 

 - การจำหนายแบบจำลองหนาตัดดิน 
ขนาด ๑๒ x ๓๘ ชม.ติดเทอรโมมิเตอรพรอมกลอง 

- ชุด  

 - จำนวนเพ่ือนใน Line@รานคาสวัสดิการ      206 ราย  
 - ดำเนินการจัด Facebook สวัสดิการกรมฯ และ

เพจรานคาชาวดิน มีผูติดตาม 
      96 ราย  

3 ดูแลสุขลักษณะดานอาหารสวัสดิการกรมพัฒนาท่ีดิน 
     -   จัดเก็บเงินคาสวัสดิการโรงอาหาร 

โครงการ 
67,200 บาท 

ต.ค.63 – เม.ย. 64 
8 ราน (1,200/เดือน/1ราน) 

4 กิจกรรมจิตอาสา 
     -   การดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต 

103 ราย 
46,350 cc 

3 มี.ค. 64 

 
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ   
 1. การจัดทำระบบสารสนเทศดานบุคคล อยูระหวางเปลี่ยนฐานขอมูลจากระบบ DPIS 5 เปนระบบ  
DPIS 6 และ SEIS จึงลงขอมูลถึง 3 รอบใน 3 ระบบ เนื่องจาก 1 ชุดขอมูล ตองลงขอมูลชุดเดียวกันถึง 3 
โปรแกรม ทำใหงานมีความลาชาในการดำเนินการ 
 2. กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการบริหารกำลังคนมีกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงตองใชระยะเวลา
และข้ันตอนมาก สงผลใหการปรับปรงุ/ปรับเปลี่ยนตำแหนงของขาราชการไมทันตามความตองการของหนวยงาน  
 3. การเรียกเก็บเงินสงเคราะหสมาชิกนอกราชการ ประสบปญหาในการติดตอสื่อสาร เนื่องจากมีสมาชิก 
เชน ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ ไดเปลี่ยนแปลงขอมูลซ่ึงไมตรงกับท่ีเคยใหไวเดิม โดยไมแจงให กกจ. ทราบ  
 
ขอดี/โอกาส 
 ระบบ DPIS 6 เปนระบบที่ดี เหมาะกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมีการเชื่อมโยงขอมูลกับ  
กรมบัญชีกลาง และระบบ SEIS (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส) 
  
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 กรมพัฒนาที ่ด ินไดปร ับวิธ ีการทำงานตามหลัก SMART LDD การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาปรับใช

เปลี่ยนแปลง วิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานจะชวยใหบุคลากรสามารถทำงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงเปนปจจัย

หนึ่งที่สงผลใหเกิดความผูกพันกับองคกร กรมพัฒนาที่ดินประกาศใหกรมเปนองคกร 4.0 ดวยหลัก SMART LDD 

ประกอบดวย Smart Service   Smart Operation  และ Smart Collaboration โดยการพัฒนาในชวงแรก

มุ งเนนใหเปนหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานหรือบริการ โดยใช Innovation หรือ Digitalization  หรือ 

Collaboration ลดการใชทรัพยากร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการกับประชาชน สงเสริมการใชวัสดุท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กรมพัฒนาที่ดินเล็งเห็นความสำคัญของขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเปนผูปฏิบัติ

จำเปนตองมีการพัฒนาความรูและทักษะ ภายใตแนวคิดประเทศไทย 4.0 ทำนอยไดมาก เพิ่มประสิทธิผล และ

สามารถตอยอดขยายผลแนวคิด (Idea) ใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) และขับเคลื่อนงานพัฒนาท่ีดิน โดยยึด

ความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนเปาหมายสำคัญ 
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 1. กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการบริหารกำลังคนมีกรอบการดำเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงตองใชระยะเวลา

และขั้นตอนมาก สงผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการใหการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนตำแหนงของขาราชการ

ไดทัน ขอเสนอแนะ สื่อสารและสรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของในเรื่องกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

ในการบริหารกำลังคน 

 2. ภารกิจและปริมาณงานของหนวยงานในภาพรวมมีมากข้ึน แตอัตรากำลังขาราชการไมสามารถขอเพ่ิม

ได ซึ่งตองใชวิธีการบริหารกำลังคนเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนรวมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขึ้นมา

ทดแทน ขอเสนอแนะ สรางระบบการพัฒนาบุคลากรที่เขมแข็ง สำหรับใชในการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะที ่หลากหลาย และพรอมตอการบริหารราชใหมีความตอเนื ่อง เชน Succession Plan Training 

Roadmap เปนตน 

 3. ปญหาในการติดตอสื่อสาร เพ่ือเรียกเก็บเงินสงเคราะหสมาชิกนอกราชการ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

โดยไมแจง กกจ. ทราบ ขอเสนอแนะ กอนสิ้นปงบประมาณกลุมสวัสดิการฯ ดำเนินการสำรวจขอมูลผูที ่เปน

สมาชิกฌาปนกิจที่จะเกษียณอายุราชการใหดำเนินการเขากรุปไลน@การฌาปนกิจ เพื่อติดตอสื่อสาร/สอบถาม

ขอมูล/เปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ 

 

๓.๔ ใชประโยชน (Utilization) 

     การใชประโยชน ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหนวยงาน 

ใหเกิดความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๑ ผลการดำเนินงานของกลุมวินัย รวมท้ังหมด 37 เรื่อง  

๓.๔.๑.1 เรื่องท่ีอยูระหวางการสอบสวน  จำนวน    4   เรื่อง 

๓.๔.1.2 เรื่องท่ีอยูระหวางการสืบสวน  จำนวน    7   เรื่อง 

๓.๔.1.๓ เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ            จำนวน  26   เรื่อง 

๓.๔.1.๔ จัดทำบทความ และภาพนำเสนอกฎระเบียบ กรณีศึกษาตางๆ เพื่อเปนการ

เสริมสรางการดำเนินการทางวินัยลงใน Facebook กองการเจาหนาท่ี จำนวน 21 เรื่อง 

๓.๔.2 ผลการดำเนินงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรม พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยไดมีการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการ

เสริมสรางคุณธรรมบุคลากรประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมุงเนนการสงเสริมใหองคกรมีธรรมาธิบาล บุคลากรปฏบิตัิ

หนาที่ดวยความซื่อสัตย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ แผนพัฒนาบุคลากรมีงบประมาณดานจริยธรรม 

346,100 บาทเปาหมายจำนวนผูเขารับการฝกอบรม 200 คน เพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐานทาง

จริยธรรม และดานธรรมมาภิบาลตอตานการทุจริต โดยในป พ.ศ. 6๕๖4 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 35,608 บาท   

คิดเปนรอยละ 10.29 จำนวนผูที่เขารับการฝกอบรม 426 คน คิดเปนรอยละ 213 นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรม

ดานอื่นๆ เพื่อเสริมสรางจริยธรรมและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เชน จัดประชุมเสริมสรางความรูความ

เขาใจดานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานภาครัฐ ประเมินองคกรคุณธรรม ดำเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดินตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  วิเคราะหความเสี่ยงการ

ทุจริต  
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ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  
 1. จากปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑9 ทำใหตองปรับรูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยดำเนินการผานระบบออนไลน ซ่ึงผูเขารับการอบรมบางคน ไมมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และ
บางหลักสูตรที่ตองมีการระดมความคิดเห็นหรือฝกปฏิบัติ การอบรมแบบ online จะทำใหการมีปฏิสัมพันธหรือ
การมีสวนรวมมีประสิทธิภาพลดลง  
  2. คาใชจายไมสามารถเบิกจายไดตามแผนงาน - แผนเงิน เนื่องจากปรับมาใชระบบการเรียนการสอน online  
 3. สำนวนการสืบสวน/สอบสวน อยูในรูปแบบกระดาษมีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลา  
 
ขอดี/โอกาส  

๑. ผูจัดฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม ไดเพ่ิมทักษะการใชสื่อ online และเทคโนโลยีตางๆ  
๒. ประหยัดงบประมาณ คาเดินทาง คาเอกสาร และอ่ืนๆ 

๓. เกิดนวัตกรรมการเก็บสำนวนการสืบสวน/สอบสวน ในระบบ Cloud 

  

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายและกำหนดแนวทางใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ วางแผนการทำงานรวมกันกับ

บุคลากร กำกับ ดูแล สอนงาน ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา อำนวยความสะดวก และสนับสนุนเครื่องมือ 

อุปกรณเพื่อใหบุคลากรสามารถทำงานไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะสงผลการทำงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

 1. จากปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑9 ทำใหตองปรับรูปแบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เชน การจัดอบรม ตองปรับมาใชวิธีการอบรมทางไกล หรือ online เชน Video Conference โปรแกรม 

Z0om ซึ่งผูเขารับการอบรมบางคน ไมมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และบางหลักสูตรที่ตองมีการระดม

ความคิดเห็นหรือฝกปฏิบัติ การอบรมแบบ online จะทำใหการมีปฏิสัมพันธหรือการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ

ลดลง ขอเสนอแนะ 1. ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะในดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการจัดฝกอบรมผานสื่อ online ผานระบบ Video Conference 

หรือ Zoom ทำใหสามารถจัดอบรมใหกับกลุ มเปาหมายไดจำนวนมากขึ ้น โดยมีคาใชจายลดลง ประหยัด

งบประมาณ   คาเดินทาง คาเอกสาร และอื่นๆ  2. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน มีความรู

ความเขาใจ และมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ใหมากข้ึนและทั ่วถึงในทุกข้ันตอน

กระบวนการของโครงการ/กิจกรรม 3. เพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการฯ ใหมากข้ึนและหลากหลาย

ชองทางอยางเปนระบบ โดยใหมีการสื่อสารอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพ่ือ สรางการรับรูและสรางความเขาใจ

ใหแกเจาหนาท่ีบุคลากรในหนวยงานทุกๆ ระดับ 
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ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธการบรหิารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของ             

กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนำในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
เปาประสงค ที ่ ๑ เพื ่อการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับผู บริหารใหเปนผู นำการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง โดยจัดอบรมหลักสูตร คือ 1) หลักสูตร “พด.ยอดผูนำ”(LDD the Smart Leader)” ผูเขารับการ
อบรมเปนกลุมผูอำนวยการสำนัก/กอง สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือสรางคนกลุมนี้ใหเปนผูนำองคการและผูนำ
การเปลี ่ยนแปลงที ่ด ี 2) หลักสูตร “ภาวะผู นำและการสอนงาน”(Leadership and Coaching for High 
Performance) ผูเขารับการอบรมเปนกลุมผูอำนวยการสพด./ศูนย สวนภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการเปนผูนำของ
องคการ เพื่อเสริมสรางแนวคิดและทักษะดาน “ภาวะผูนำ” ใหเกิดขึ้นในองคการ 3) หลักสูตร "Coaching and 
mentoring" ผูเขารับการอบรมเปนกลุมผูอำนวยการกลุม/ฝาย สวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงเปนการเตรียมพรอม
ท่ีจะเปนผูนำ จะเนนบุคลากรในกลุมผูมีศักยภาพ เพ่ือเตรียมคนกลุมนี้ข้ึนสูการเปนผูนำ 
 เปาประสงค ที ่ ๒ เพื ่อการกำหนดเงื ่อนไข/หลักเกณฑเพื ่อกาวสู การเปนผู บริหารระดับกลาง/สูง                      

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทำเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานของตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/กอง สำหรับ ทุก

ตำแหนงในกรมพัฒนาที ่ดินที ่เปนตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั ้งหมด ประกอบดวย ตำแหนง 

ผูอำนวยการ จำนวน ๖ ตำแหนง และตำแหนงผูอำนวยการเฉพาะดาน จำนวน ๑๘ ตำแหนง รวมทั้งตำแหนง 

ผูอำนวยการสถานี ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัด ที่เปนตำแหนงประเกทวิซาการ 

ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไดกำหนดเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน หนาที่ความรับผดิชอบ ผลสัมฤทธิ ์

ตัวชี้วัตผลการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และสมรรถนะของตำแหนง รวมถึงหลักเกณฑตางๆ เพื่อจะกาวไปสู

ตำแหนงเปาหมายตอไป  

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

  เปาประสงค เพื่อการจัดการองคความรูจากผูเชี ่ยวชาญในสายงานหลักเขาสูระบบการจัดเก็บความรู     

เพื่อการถายทอดสูบุคลากรรุนใหม กรมพัฒนาที่ดิน ไดดำเนินการจัดการองคความรู จัดเก็บขอมูลองคความรู     

โดยจัดทำสื่อวีดีทัศนและถายทอดเปนหลักสูตรการอบรมในระบบ LDD e-training จำนวน ๗ หลักสูตร คือ 

หลักสูตร การจัดระบบอนุรักษ ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดิน หลักสูตร การใชงาน Agi - Map Onine หลักสูตร 

การใชงานระบบ LDD Zoning หลักสูตร ความรูเบื้องตันเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ หลักสูตร การใชงานโปรแกรม 

QGIS เบื้องตันหลักสูตร วินัย และการรักษาวินัยหลักสูตร และในปงบประมาณ 2564 ไดจัดทำ LDD e-training 

2 หลักสูตร คือ  ปฐพีวิทยาพื้นฐาน และ การใชผลวิเคราะหดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยไดมีการกำหนดตัวชี้วัด

รายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรของกรมสามารถเรียนรูและพัฒนาความรูไดทุกท่ี 

และตลอดเวลา 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ ขับเคลื่อนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการ 

ของแผนยุทธศาสตรกรมฯ  

  เปาประสงค เพื่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหนงเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย  

ไดแก 1) ดานวิชาการ 2) ดานบริหาร 3) ดานทักษะการปฏิบัติงาน 4) ดานทักษะดิจิทัล 5) คุณธรรมจริยธรรม 

โดยมี โครงการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้ (1) 

หลักสูตร “การจัดทำแผนการใชที่ดินระดับตำบล มุงสูเกษตร 4.0” “การสำรวจดินโครงการเฉพาะกิจ adhoc 

survey” และ “การดำเนินงานเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ดิน (ปาไมถาวร)” ตอบสนองยุทธศาสตรที่ 1 (2) 

หลักสูตร “การบริหารจัดการขุดสระและวางรูปผังแปลงโครงการ 1 ตำบล 1  เกษตรทฤษฎีใหม” ตอบสนอง

ยุทธศาสตรท่ี 3 และ (3) หลักสูตร “การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศของกรมพัฒนา

ท่ีดิน” และ“การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน” ตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหสามารถเช่ือมโยงท้ังองคกร  

    เปาประสงค เพื่อการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลของขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจำ จำนวน ๔,000 ราย โดยไดมีการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหมีความเปนปจจุบัน และมีการสุม

ตรวจสอบขอมูลยอนกลับกับชุดเอกสารจริงประกอบ ทั้งในสวนของขอมูลบุคคล ขอมูลทั่วไป การดำรงตำแหนง 

เงินคาตอบแทน ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษ การลาศึกษาตอ การสมรส การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 

เครื่องราชอิสริยาภรณ เวลาทวีคูณ ขอมูลท่ีอยู ขอมูลบุคคลในครอบครวั 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม 
เปาประสงคที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเสนทาง Career Path ไปปฏิบัติ กรมพัฒนาที่ดิน 

ไดมีการจัดทำเสนทางสั ่งสมประสบการณและผลงานของตำแหนงผู อำนวยการสำนัก/กอง ทุกตำแหนง 
ในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เปนตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั้งหมด ประกอบดวย ตำแหนงผูอำนวยการ
จำนวน 7 ตำแหนง และตำแหนงผูอำนวยการเฉพาะดาน จำนวน 7 ตำแหนง รวมทั้งตำแหนงผูอำนวยการสถานี 
ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัด 

เปาประสงคที่ ๒ การปรับปรุงระบบสวัสดิการใหสามารถตอบสนองตามความตองการมากขึ้นกรมพัฒนา
ที่ดิน มีการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อรับฟงความตองการและขอเสนอแนะ
ในการจัดระบบสวัสดิการ ใหสามารถตอบสนองตามความตองการ โดยใหมีการจัดสวัสดิการตามความตองการ 
ของบุคลากร อาทิเชน การจัดกิจกรรมการออกกำลังการโยคะ การเตนแอโรบิค การจัดลู ว ิ ่ง สนามเทนนิส  
สนามแบดมินตัน การจัดกิจกรรมการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ ณ จังหวัดรอยเอ็ด เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม การดูแล
ชวยเหลือบุคลากรกรมฯ ท่ีประสบปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแจกขาวสาร เปนตน 

เปาประสงคท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม กรมพัฒนาท่ีดินไดจัด 
ทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และจัดโครงการภายใตแผนงานเพ่ือเปนการ
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เสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม จนทำใหกรมพัฒนาท่ีดินไดรับรางวัลองคกรคุณธรรม
ตนแบบ โดดเดน จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมเพียงพอตอภารกิจ 
 เปาประสงคที่ ๑ การวิเคราะหความตองการกำลังคน (Workforce Analysis) ใหเหมาะสมกับ ภารกิจ 

กรมพัฒนาที่ดินไดมีการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เรื่องการวางแผนกำลังคนและเรื่องการจัดทำฐานขอมูลผูไดรับทุน) และอยู ระหวางการ

จัดทำแผนวิเคราะหความตองการกำลังคน (Workforce Analysis)  

  เปาประสงคท่ี ๒ พัฒนาบุคลากรในกลุมงานหรือสายงานท่ีขาดแคลนใหมีทักษะในการทำงาน กรมพัฒนา

ที่ดินมีโครงการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองตอสมรรถนะหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 1) หลักสูตรที่ตอบสนอง

สมรรถนะหลักท้ัง 2 สมรรถนะ ไดแก “วางแผนการใชท่ีดินระดับตําบล” 2) หลักสูตรท่ีตอบสนองสมรรถนะหลักท่ี 

1 ไดแก “การสำรวจดินโครงการเฉพาะกิจ CAdhoc survey” “การบริหารจัดการขุดสระและวางรูปผังแปลง

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม” และ 3) หลักสูตรที่ตอบสนองสมรรถนะหลักที่ 2 ไดแก “การ

ปรับเปลี่ยนพื้นหลักฐานและกรอบพิกัดอางอิงสากล สำหรับประเทศไทย” “การดำเนินงานเกี่ยวกับการจำแนก

ประเภทท่ีดิน (ปาไมถาวร)” 

 เปาประสงคที่ ๓ พัฒนาหัวหนางานใหมีทักษะในการวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของการ
ทำงาน กรมพัฒนาที ่ด ินไดจัดโครงการฝกอบรมใหหัวหนางานระดับ ผู อำนวยการสพด./ศูนย/กลุ ม/ฝาย             
ทั ้งส วนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “Leadership and Coaching for High 
Performance” มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางภาวะผูนำและทักษะการสอนงาน ใหสามารถแสดงบทบาทให
คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยพัฒนาผู ใตบังคับบัญชาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มกาลังความสามารถเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง      
และหลักสูตร "Coaching and mentoring" มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขาราชการในองคกรใหมีภาวะความเปน
ผูนำ มีความสามารถดานการสื่อสารในการเปนพี่เลี้ยงและสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา และบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูนำรุนใหมท่ีมีความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของหนวยงาน 
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