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รายงาน 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรมพัฒนาที่ดิน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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บทนำ 

กรมพัฒนาที่ดินไดมีการประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวทางการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งกฎ และระเบียบที่เกี ่ยวของ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองคกร 

ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย โดยมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ ้น เพื ่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาที่ดิน ไดมุ งเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู นำ           

เพ่ือพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณวิกฤต ดังนั้น จึงมีการปรับนโยบายการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลจากที่กรมฯ ไดประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไวเดิม เมื่อวันท่ี 16 

ตุลาคม 2๕๖๓ เพื่อปรับนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ใหเปนปจจุบัน โดยกรมได

กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2565 ดังนี้ 

๑. การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย มุงสรรหาบุคลากรดวยระบบการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 

ของ ก.พ. โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด โดยยึดความเปนธรรมและประโยชน 

ของกรมพัฒนาท่ีดินเปนสำคัญ 

2. การพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางทั่วถึง โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปท่ี

เหมาะสม เชื่อมโยงกับสมรรถนะ มาตรฐานกำหนดตำแหนง และนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูนำ 

ใหสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมุงเนนพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 

ปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรูพัฒนางานอยางตอเนื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

และสถานการณวิกฤต 

3. การรักษาไว และการจูงใจ ใหมีการวางแผนมุงเนนการสรางคุณภาพชีวิตใหมีความสมดุล โดยการ 

สรางสภาพแวดลอม ระบบวิธีการทำงานที่ดี มีเสนทางความกาวหนาในตำแหนงงาน มีการพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สงผลใหไดรับ

คาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

4. การใชประโยชน ใหผ ู บ ังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท ี ่ ในการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลภายใน 

หนวยงานใหเกิดความเปนธรรม ไมเล ือกปฏิบัต ิ รวมทั ้งควบคุม กำกับ ดูแล ใหการปฏิบัต ิงานเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑. ดานการสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย กรมพัฒนาที่ดิน มุงสรรหาบุคลากรดวยระบบการ

คัดเลือกตามหลักเกณฑของ ก.พ. โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด ยึดความเปน

ธรรมและประโยชนของกรมพัฒนาที ่ด ินเป นสำคัญผลการดำเนินงานดานการสรรหาและบรรจ ุแต งตั้ง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชวงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือน) สรุปได ดังนี้ 
 

ลำดับที ่ รายละเอียดงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หมายเหต ุ

ขาราชการ 
1 บรรจุขาราชการ 17 ราย ปงบประมาณ 2565  

มีอัตราวาง 107 อัตรา 
2 เลื่อนขาราชการ 35 ราย  
3 ยายขาราชการ 74 ราย  
4 รับโอนขาราชการ 4 ราย  
5 ใหโอนขาราชการ 3 ราย  
6 ใหขาราชการปฏิบัติราชการ 13 ราย  
7 การลาออกจากราชการ 9 ราย  

ลูกจางประจำ 
1 การลาออกจากราชการ 5 ราย  

พนักงานราชการ 
1 จัดจางพนักงานราชการ 26 ราย ปงบประมาณ 2565  

มีอัตราวาง 48 อัตรา 
2 การลาออกจากราชการ 22 ราย  

อ่ืน ๆ 
1 การแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / 

คณะทำงาน 
59 คำสั่ง  

2 การดำเนินการเก่ียวกับ อ.ก.พ.กรม (ประชุม) 2 ครั้ง  
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
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๒. ดานการพัฒนาบุคลากร  กรมพัฒนาที ่ด ิน ไดมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป พ.ศ. ๒๕๖5             

โดยเชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักของบุคลากรและสมรรถนะประจำตำแหนง และนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหพรอมรับภารกิจและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมุงเนนพัฒนาความรูและทักษะ

ดานตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายและตอเนื่อง โดยเริ่มจาก การพัฒนาผูนำหรือ

ผูบริหารใหปรับเปลี่ยนเปนผูนำยุคดิจิทัล การพัฒนาดานวิชาการ เพื่อยกระดับองคความรูดานวิชาการของ

บุคลากรของกรม การพัฒนาดานบริหารจัดการ เพ่ือรองรับสภาวการณ รูปแบบการดำเนินงาน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาดานทักษะดิจิทัล ใหสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 การพัฒนาดานทักษะภาษาอังกฤษ  และการพัฒนาและ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยที่มีผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ชวงเดือนตุลาคม    

๒๕64 - มีนาคม ๒๕๖5) ตามแผนการพัฒนาบุคลากร เปาหมาย 450 ราย สามารถพัฒนาบุคลากรได 525 ราย 

คิดเปนรอยละ 116.67 และไดงบประมาณจำนวน 1,199,600 บาท เบิกจายได 622,060 บาท คิดเปน    

รอยละ 51.85  

 

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  
  1. จากปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑9  ทำใหตองปรับรูปแบบและวิธีการอบรม มาใชวิธีการอบรม
ทางไกล หรือ Online เชน Video Conference  โปรแกรม Z0om เปนตน ผูเขารับการอบรมบางคน ไมมีความ
พรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และบางหลักสูตรท่ีตองมีการระดมความคิดเห็นหรือฝกปฏิบัติ การอบรมแบบ Online 
จะทำใหการมีปฏิสัมพันธหรือการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพลดลง  
  2. คาใชจายไมสามารถเบิกจายไดตามแผนงาน - แผนเงิน เนื่องจากปรับมาใชระบบการเรียนการสอน online  
 
ขอดี/โอกาส  
  ๑. ผูจัดฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม ไดเพ่ิมทักษะการใชสื่อ online และเทคโนโลยีตางๆ  
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๓.  ด านการร ักษาไว และการจ ูงใจ  ม ีการวางแผนม ุ  ง เน นการสร างค ุณภาพช ีว ิตให ม ีความสมดุล 

โดยการสรางสภาพแวดลอม ระบบวิธีการทำงานที ่ดี มีเสนทางความกาวหนาในตำแหนงงาน มีการพัฒนา

ฐานขอมูลสารสนเทศบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที ่ช ัดเจน และถือปฏิบัติโดยทั ่วกัน  

สงผลใหไดรับคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

๓.๑ ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 

      กรมพัฒนาที่ดิน ไดดำเนินการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ(Career development 

planning) ซ่ึงประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือพ้ืนฐาน : ระบบสมรรถนะ (Competency 

เสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการสับเปลี ่ยนหมุนเวียน

ขาราชการเพ่ือการพัฒนา ข้ันตอนการวางแผนพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ : เปนข้ันตอนการคัดเลือกบุคคล

ท่ีเปนคนดีและคนเกงดวยเครื่องมือท่ีสรางข้ึน แลววางแผนความกาวหนาและแผนพัฒนาใหคนกลุมนี้มีความพรอม

ในการกาวหนาทดแทนกำลังคนในระดับตางๆ ตอไปและขั้นตอนการปฏิบัติการตามแผน : เปนการปฏิบัติการ

ตามแผนที่วางไว ในชั้นนี้กรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการในขั้นตอนการสรางเครื่องมือพื้นฐานขึ้นกอน โดยไดจัดทำ

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขึ้น เนื่องจากการที่องคการจะบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดนั้นจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ดังนั้น องคการจะตองมีการเตรียมความพรอมของ

เครื่องมือพ้ืนฐานใหเหมาะสมและจูงใจใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจูงใจประการหนึ่ง

ที่จะทำใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถไดคือ การทำใหเห็นโอกาสความกาวหนา 

ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในการทำงานใหเกิดความ

เหมาะสมกับตำแหนงงานท่ีจะกาวหนาตอไป 

      ๓.๑.๑ การจัดทำเสนทางส่ังสมประสบการณและผลงาน (Career Path) 

                กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทำและทบทวนเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานของ

ตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/กอง ทุกตำแหนงในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เปนตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง 

ท้ังหมด รวมท้ังตำแหนงผูอำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด ซ่ึงมีอยูทุกจังหวัด ท้ัง

ประเทศรวม 77 หนวยงาน ที่เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยไดกำหนดเสนทางสั่งสม

ประสบการณและผลงานหนาท่ีความรับผิดชอบ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และสมรรถนะ

ของตำแหนง รวมถึงหลักเกณฑตางๆ เพื่อจะกลาวไปสูตำแหนงเปาหมายตอไป ซึ่งตำแหนงท่ีจัดทำ Career Path 

ทั้งหมดเปนตำแหนงที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงตองเตรียมความพรอมและพัฒนาขาราชการอยางเปน

ระบบใหขาราชการมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีกาวขึ้นสูตำแหนงที่สำคัญตอไป สงผลใหการบริหารงานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งใหขาราชการใชเปนแนวทางในการวางแผนความกาวหนาในการรับ

ราชการของตนเองได โดยสามารถใชเปนกรอบในการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาในอนาคตตอไป 
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๓.๑.๒ การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

∆  ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน       2   ราย 

∆  ระดับชำนาญการ   จำนวน     10   ราย 

 

๓.๑.๓ การประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

∆  ระดับเชี่ยวชาญ   จำนวน       2   ราย 

∆  ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน     14   ราย 

∆  ระดับชำนาญการ    จำนวน     17   ราย 

∆  ระดับชำนาญงาน   จำนวน       4   ราย 

 

๓.๑.๔ การปรับปรุงการกำหนดตำแหนง 

∆  การเปลี่ยนชื่อตำแหนงในสายงาน จำนวน      11   ราย 

∆  การเกลี่ยอัตรากำลัง   จำนวน        6   ราย 

 

๓.๒ ผลงานการดำเนินการดานจัดทำทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ 

๓.๒.๑ การขอพระราชทานเคร ื ่องราชฯ ประจำป  ให แก   ข าราชการ ล ูกจ างประจำ 

พนักงานราชการ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 372 ราย 

๓.๒.๒ การขอพระราชทานเพลิงศพ 

         - ขาราชการบำนาญ จำนวน 3 ราย 

๓.๒.๓ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ 

 - ขาราชการ จำนวน ๑,๔๓3 ราย 

- ลูกจางประจำ จำนวน 345 ราย 

- การจดัทำใบแจงขอมูลในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส จำนวน 34 ราย 

- การจัดทำใบแจงขอมูลการสมัครสมาชิก กบข. เพ่ือสงกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  

  จำนวน 34 ราย 

- การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน จำนวน 10 ราย 

- การจัดทำหนังสือรับรองการเปนขาราชการบำนาญ จำนวน 3 ราย 

- การจัดทำบัตรประจำตัว และบัตรแสดงตน จำนวน 232 ราย 

๓.๒.๔ บันทึกขอมูลคำสั่งเลื่อนในระบบ DPIS และในการด ก.พ. ๗ และรวมแบบประเมินสำหรับ

รอบการ ณ 1 ตุลาคม 2564 ของพนักงานราชการ จำนวน 1,283 ราย เลื่อน 1,283 ราย ไมเลื่อน 40 ราย  
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๓.๒.๕ การบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกส (SEIS) 

- บรรจุใหม จำนวน 34 ราย 

- รับโอน จำนวน 3 ราย 

๓.๒.๖ การดำเนินงานการขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปตางประเทศ ลาศึกษา ฝกอบรม 

หนังสือรับรองการทำงานเปนภาษาอังกฤษ การขออนุญาตลาทุกประเภท 

- ลาอุปสมบท จำนวน 3 ราย 

- หนังสือรับรองการทำงานเปนภาษาอังกฤษ ขาราชการ 4 ราย ลูกจางประจำ 1 ราย 

ขาราชการบำนาญ 2 ราย 

3.3 ผลการดำเนินงานสรางคุณภาพชีวิตใหมีความสมดุล 

ลำดับ กิจกรรม 
ผลงาน 

(จำนวน) 
หมายเหตุ 

1 การฌาปนกิจสงเคราะห 
- การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ิม 

15 ราย สมาช ิกการฌาปน กิจ
ส ง เ ค ร า ะ ห จ ำ น ว น 
3,018 ราย 
ข  อม ู ล  ณ ว ั นท ี ่  31 
มีนาคม 2565 

- จายเงินสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห เสียชีวิต 26 ราย 
- ดำเน ินการจ ัดทำ Line@การฌาปนกิจสงเคราะห                     
ในกลุมสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือสะดวก 
ในการสงขอมูลขาวสาร 

74 ราย 

- สงเงินสงเคราะหของสมาชิกนอกราชการ 
เพ่ือเขาบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะหกรมฯ 
ของเดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65 

1 ครั้ง 

2 สวัสดิการรานคา 
- การจัดจำหนายเสื้อดินโลก 

4,700 ตัว   

- การจำหนายเสื้อซาฟารีสีเหลือง - ชมพู    121 ตัว  
- การจำหนายหนากากผา        6 ชิ้น  
- การจำหนายสายคลองบัตร     124 เสน  
- แกวน้ำใสตราสีทอง - ใบ  
- หมวกตราสัญลักษณกรมพัฒนาท่ีดิน    315 ใบ  
- โบโลไทดสีเงิน - เสน  
- โบโลไทดสีชมพูน้ำเงิน - เสน  
- การจำหนายเสื้อ Trail 1,704 ตัว  
- การจำหนายแบบจำลองหนาตัดดิน 

ขนาด ๑๙ X ๖๑ ชม.ติดเทอรโมมิเตอรพรอมกลอง 
       1 ชุด  

 - การจำหนายแบบจำลองหนาตัดดิน 
ขนาด ๑๒ x ๓๘ ชม.ติดเทอรโมมิเตอรพรอมกลอง 

       2 ชุด  
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ลำดับ กิจกรรม 
ผลงาน 

(จำนวน) 
หมายเหตุ 

 - จำนวนเพ่ือนใน Line@รานคาสวัสดิการ      29 ราย  
 - ดำเนินการจัด Facebook สวัสดิการกรมฯ และ

เพจรานคาชาวดิน มีผูติดตาม 
    44 ราย  

3 ดูแลสุขลักษณะดานอาหารสวัสดิการกรมพัฒนาท่ีดิน 
     -   จัดเก็บเงินคาสวัสดิการโรงอาหาร 

 - กรมได มอบหมาย ให  
สลก. ดำเนินการแทน 

4 กิจกรรมจิตอาสา 
     -   การดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต 

     53 ราย 
23,850 cc. 

9 พ.ย. 64 

  

 การดำเนินการดานฌาปนกิจสงเคราะห ปจจุบันอยู ในระหวางการเสนอคณะกรรมการฌาปนกิจ

สงเคราะหกรมพัฒนาที ่ดิน เพื่อออก รางระเบียบกรมพัฒนาที ่ดิน วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ....       

เนื่องดวยระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2531 ไดใชบังคับมาสัก

ระยะหนึ่ง และมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2551 ตองทำการพิจารณา

ทบทวนเนื้อหาและการใชบังคับเพื่อใหการทำงานของการฌาปนกิจสงเคราะหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 

4. การใชประโยชน ใหผ ู บ ังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที ่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน 

หนวยงานใหเกิดความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั ้งควบคุม กำกับ ดูแล ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

๔.๑ ผลการดำเนินงานดานวิน ัย มีทั ้งการดำเนินงานดานการลงโทษทางวิน ัย และ            

การดำเนินงานดานการเสริมสรางวินัย ดังนี้ 

การลงโทษทางวินัย (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 31 มีนาคม ๒๕๖5) 

- เรื่องท่ีอยูระหวางการสืบสวน   จำนวน   7 เรื่อง  

- เรื่องท่ีอยูระหวางการสอบสวน   จำนวน   4 เรื่อง 

- เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ   จำนวน 12 เรื่อง 

- จัดทำบทความ และภาพนำเสนอกฎ ระเบียบ กรณีศึกษาตางๆ เพ่ือเปนการเสริมสราง

การดำเนินการทางวินัยลงใน Facebook กองการเจาหนาท่ี จำนวน 27 เรื่อง  

๔.๒ ผลการดำเน ินการดานปองก ันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 

และการเสริมสรางคุณธรรม คือดานการพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีการจัดทำแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนการเสริมสรางคุณธรรมบุคลากรประจำป พ.ศ. ๒๕๖5      

โดยมุงเนนการสงเสริมใหองคกรมีธรรมาธิบาล บุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ มีผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖4 – มีนาคม ๒๕๖5)     

โดยตามแผนการพัฒนาบุคลากรมีงบประมาณดานจริยธรรม 99,200 บาท เปาหมายจำนวนผูเขารับการฝกอบรม 
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130 คน เพื่อจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และดานธรรมาภิบาลตอตานการ

ทุจริต โดยในป พ.ศ. 6๕๖5 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 12,460 บาท คิดเปนรอยละ 12.56 โดยมีจำนวนผูที่เขารับ

การฝกอบรม 532 คน คิดเปนรอยละ 409 นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมดานอื่นๆ เพื่อเสริมสรางจริยธรรมและ

ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ เชน จัดประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจดานการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงานภาครัฐ ประเมินองคกรคุณธรรม ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม

พัฒนาที่ดินตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ คือ 

ปญหาโควิด - ๑9 ซึ่งตองปรับมาใชวิธีการอบรมทางไกล Video Conference หรือ Zoom ทำใหปฏิสัมพันธหรือ

ฝกปฏิบัติในการฝกอบรมมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและเสนอความคิดเห็น มี

ประสิทธิภาพลดลง  และการปรับมาใชระบบการเรียนการสอน online ทำใหไมสามารถเบิกจายไดตามแผนงาน - 

แผนเงิน อยางไรก็ตามการจัดฝกอบรมผานสื่อ online ผานระบบ Video Conference หรือ Zoom  ทำให

สามารถจัดอบรมใหกับกลุมเปาหมายไดจำนวนมากข้ึน โดยมีคาใชจายลดลง  ประหยัดงบประมาณ คาเดินทาง คา

เอกสาร และอ่ืนๆ 

 

๓. ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของ 

    กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนำในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

  เปาประสงค ที ่ ๑ เพื ่อการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรระดับผู บริหารใหเปนผู นำการบริหารการ 

เปลี ่ยนแปลง กรมพัฒนาที ่ดินไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “ภาวะผู นำในยุคดิจิทัล” โดยมีกลุ มเปาหมายเปน 

ผูอำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย/กลุ ม สังกัดสวนกลาง และผู อำนวยการสำนักงานพัฒนาที ่ดินเขต ๑ - ๑๒                          

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหผูเขารับการอบรมเปดมุมมองปรับแนวคิดในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในโลก         

ยุคดิจิทัล 2) เพื ่อใหผู เขารับการอบรมมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเปนผูนำในยุคดิจิทัล           

3) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีภาวะผูนำสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลที่สามารถสื่อสารนโยบาย

ขององคกรมาสูระดับปฏิบัติ 4) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถกำหนดแนวทาง วางแผน กำกับติดตามดูแล

บุคลากรในสังกัดใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล  

 เปาประสงค ที ่ ๒ เพื ่อการกำหนดเงื ่อนไข/หลักเกณฑเพื ่อกาวสู การเปนผู บริหารระดับกลาง/สูง          

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทำเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงานของตำแหนงผูอำนวยการสำนัก/กอง สำหรับ      

ทุกตำแหนงในกรมพัฒนาที่ดินที่เปนตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั้งหมด ประกอบดวย ตำแหนง 

ผูอำนวยการ จำนวน ๖ ตำแหนง และตำแหนงผูอำนวยการเฉพาะดาน จำนวน ๑๘ ตำแหนง รวมทั้งตำแหนง 

ผูอำนวยการสถานี ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัด ที่เปนตำแหนงประเกทวิชาการ 

ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ไดกำหนดเสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน หนาที่ความรับผดิชอบ ผลสัมฤทธิ์ 

ตัวชี้วัตผลการปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และสมรรถนะของตำแหนง รวมถึงหลักเกณฑตางๆ เพื่อจะกาวไปสู

ตำแหนงเปาหมายตอไป  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

  เปาประสงค เพื่อการจัดการองคความรูจากผูเชี ่ยวชาญในสายงานหลักเขาสูระบบการจัดเก็บความรู      

เพื่อการถายทอดสูบุคลากรรุนใหม กรมพัฒนาท่ีดินไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเรียนรูและพัฒนา

บุคลากร ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการเรียนรู

และพัฒนาโดยระบบออฟไลน ในรูปการอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียน การสอนงาน และ

ระบบออนไลน ผานเว็บไซต KM LDD/คลิปวีดีโอ/สื่อสังคมออนไลน ระบบ e-learning และระบบ e-Training  

โดยกรมพัฒนาที่ดินได สรางระบบ LDD e-Training ซึ่งมีเนื้อหาวิชาการที่ผานกระบวนการสรางตามหลักวิชาการ 

โดยมีพื้นฐานจากการคัดเลือกองคความรูที่มีความสำคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร และใชกลไกการจัดการ

ความรูของกรมฯ สรางเปนหลักสูตรการเรียนการสอนข้ึน โดยกลั่นกรองจากผูรูและผูมีประสบการณ และถายทอด

องคความรูใหอยูในรูปแบบคลิปวีดีโอ พรอมเอกสารประกอบรูปเลมและไฟลอิเล็กทรอนิกส สรางเปนระบบเพ่ือให

บุคลากรสามารถการเขาไปศึกษาและพัฒนาความรู ไดอยางงายเกิดขึ ้นไดทุกสถานที่ ทุกเวลา ครอบคลุม              

ทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งในปจจุบันการเรียนรูในระบบ LDD e-Training มีหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร รวมทั้งกรมฯ

ไดผลักดันใหเกิดการจัดการองคความรูในระดับหนวยงาน โดยใชวิธีการกำหนดตัวชี้วัดในมิติพัฒนาองคการ       

ดานการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับการ Coaching การสรุปบทเรียน และนำองคความรูท่ีเกิดข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต

หนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาเปน

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยในปงบประมาณ อยู ระหวางจัดทำ LDD e-Training ใน

หลักสูตรการอานและการใชแผนท่ีดินเบื้องตน และ เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ขับเคลื่อนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการ 

ของแผนยุทธศาสตรกรมฯ  

  เปาประสงค เพื่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหนงเพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย กรมพัฒนาที่ดินสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางทั่วถึง มุงผลสัมฤทธิ์ พรอมรับการ

เปลี ่ยนแปลงและสถานการณวิกฤต จึงไดกำหนดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 

Scorecard ที่มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร และถายทอดกลยุทธที่สำคัญสูแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหนงของบุคลากร สอดรับกับแนวทางการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรของกรม

พัฒนาที่ดิน โดยมีการพัฒนาความรูและทักษะดานตาง ๆ จำนวน 5 ดาน เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

หลากหลาย โดยเริ ่มจากการพัฒนาดานแรก คือ การพัฒนาผู นำหรือผู บริหารใหมีความรอบรู  เปนนักคิด            

มีความสามารถในการตัดสินใจ พรอมรับกับปญหาที่มีความซับซอน โดยไดตระหนักถึงการขับเคลื่อนและเติบโต

ขององคการ และปรับเปลี่ยนเปนผูนำยุคดิจิทัล ที่ตองรับมือกับสถานการณที่หลากหลายดวยการรูจักบริหาร

จัดการ บริหารงานแบบรูเทาทัน มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค เปนผูกำหนดทิศทางและเลือกวิธีการบริหาร

ไดอยางเหมาะสม การพัฒนาดานที่สอง คือ การพัฒนาดานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดินไดสรางและพัฒนาคุณภาพ

งานวิชาการของกรมอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูการถายทอดใหกับหมอดินอาสา และเกษตรกรสำหรับการนำไป
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ประยุกตใชในพื้นท่ี รวมทั้งยกระดับองคความรูดานวิชาการของบุคลากรของกรม โดยการสรางหลักสูตรในดาน

วิชาการที่เขมขน เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาที่ดินที่ถูกตองและเปน

มาตรฐานตามหลักวิชาการ การพัฒนาดานที่สาม คือ การพัฒนาดานบริหารจัดการ เพื่อรองรับสภาวการณ 

รูปแบบการดำเนินงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับเปลี่ยนกลยุทธ รูปแบบการดำเนินงาน และพัฒนาองคกรให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยูเสมอ โดยการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ จะตองมีการวางแผนการ

ดำเนินงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานหลัก เพื่อใหการดำเนินงานขององคกร

บรรลุผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาดานที่สี่ คือ ดานทักษะตางๆ ไมวาจะเปนดานทักษะดิจิทัล เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ของบุคลากรใหมีความรูทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และดานทักษะภาษาอังกฤษ  มีการ

พัฒนาศักยภาพและทักษะดานภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรูทั้งดานไวยากรณ ทักษะการพูด อาน เขียนและการ

ติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณซ่ึงกันและกัน และนำความรูไป

ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาดานที่หา กรมพัฒนาที่ดินยังไดตระหนักถึงความสำคัญ     

ในการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยมุงเนนใหบุคลากรตระหนักถึงการเปนขาราชการท่ีดี มีเกียรติ   

มีศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหสามารถเช่ือมโยงท้ังองคกร  

    เปาประสงค เพื่อการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลของขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจำ จำนวน ๔,000 ราย โดยไดมีการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหมีความเปนปจจุบัน และมีการสุม

ตรวจสอบขอมูลยอนกลับกับชุดเอกสารจริงประกอบ ทั้งในสวน ของขอมูลบุคคล ขอมูลทั่วไป การดำรงตำแหนง 

เงินคาตอบแทน ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญพิเศษ การลาศึกษาตอ การสมรส การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 

เครื่องราชอิสริยาภรณ เวลาทวีคูณ ขอมูลท่ีอยู ขอมูลบุคคลในครอบครัว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม  

เปาประสงคท่ี ๑ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการนำระบบเสนทาง Career Path ไปปฏิบัติ กรมพัฒนาท่ีดิน 
ไดมีการจัดทำเสนทางสั ่งสมประสบการณและผลงานของตำแหนงผ ู อำนวยการสำนัก/กอง ทุกตำแหนง 
ในกรมพัฒนาที่ดิน ที่เปนตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับสูง ทั้งหมด ประกอบดวย ตำแหนงผูอำนวยการ
จำนวน 7 ตำแหนง และตำแหนงผูอำนวยการเฉพาะดาน จำนวน 7 ตำแหนง รวมทั้งตำแหนงผูอำนวยการ 
สถานี ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัด 

เปาประสงคที ่ ๒ เพื ่อการปรับปรุงระบบสวัสดิการใหสามารถตอบสนองตามความตองการมากข้ึน        
กรมพัฒนาที่ดิน มีการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานสวัสดิการกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือรับฟงความตองการและ
ขอเสนอแนะในการจัดระบบสวัสดิการ ใหสามารถตอบสนองตามความตองการ โดยใหมีการจัดสวัสดิการตาม
ความตองการของบุคลากร อาทิเชน การตรวจสุขภาพประจำป การบริจาคโลหิต การบริการสนามเทนนิส สนาม
แบดมินตัน ทางเดินเทาสวนสาธารณะภายในกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับใหบุคลากรไดเดินออกกำลังกาย และจัด
โครงการ “พด.รักกัน ชวนกัน เดินวิ่ง Virtual Run#4”  เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีใหกับบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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เปาประสงคที่ 3 เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรม กระทวงเกษตรและสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 และจัดโครงการฝกอบรมภายใตแผนงาน 
ดังกลาวเพื ่อเปนการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี  2 หลักสูตร คือ หลักสูตร                       
“แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขาราชการ” และ หลักสูตร “เสริมสรางธรรมาภิบาลตอตานการ
ท ุจร ิต ร ุ นท ี ่  2” นอกจากน ี ้  ได จ ัดโครงการการค ัดเล ือกบ ุคลากรผ ู ม ีค ุณธรรมและจร ิยธรรมด ี เดน 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางดานคุณธรรมจริยธรรม  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมเพียงพอตอภารกิจ  

  เปาประสงคที่ ๑ การวิเคราะหความตองการกำลังคน (Workforce Analysis) ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

กรมพัฒนาที่ดินไดมีการจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เรื่องการวางแผนกำลังคนและเรื่องการจัดทำฐานขอมูลผูไดรับทุน) และอยูระหวางการ

จัดทำแผนวิเคราะหความตองการกำลังคน (Workforce Analysis)  

  เปาประสงคที่ ๒ พัฒนาบุคลากรในกลุมงานหรือสายงานที่ขาดแคลนใหมีทักษะในการทำงานกรมพัฒนา

ที่ดินไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรในการสรางระบบความคิด และระบบ

วิเคราะหเพื่อการทำงานดานวิชาการและการวิจัยเพื่อการจัดการดินและที่ดิน” ใหแก ขาราชการกรมฯ สังกัด

สวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทในสาขาที ่เกี ่ยวของ และเปนผูมีศักยภาพสูงเกี ่ยวของกับ           

การพัฒนาผลงานดานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการจัดการดินและที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการ

อบรม ๑) ใหความรูเรื่องความสัมพันธของสมบัติดินและหนาที่ของดินตอการบริการทางระบบนิเวศ และแนวคิด

การสรางระบบความคิด และระบบวิเคราะหเพื่อการทำงานดานวิชาการและการวิจัยขององคกร ๒) ปฏิบัติการสราง

ระบบแนวคิดและระบบวิเคราะหดวยตนเองและแบบบูรณาการของหนวยงาน ๓) เพ่ือใหไดตนรางของเครื่องมือ 

อุปกรณ เอกสารทางวิชาการ คูมือ ขอเสนอโครงการวิจัย ใบงาน (Work sheet) และขอเสนอแผนงานเพื่อการ

จัดการดินและท่ีดินแบบยั่งยืน ดังรายละเอียดโครงการฯ ท่ีไดแนบมาพรอมนี้ 

  เปาประสงคที่ ๓ พัฒนาหัวหนางานใหมีทักษะในการวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน

กรมพัฒนาที่ดินไดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์”      

รุ นที ่ 1 - 2 ใหแก ผู อำนวยการกลุ ม/ฝาย/ศูนย/สถานีพัฒนาที ่ด ิน จากสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี

วัตถุประสงค ๑) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดทราบถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการอยางเปนระบบ

รวมถึงกระบวนการตางๆในการบริหารจัดการโครงการ และแนวทาง เทคนิคในการประยุกตใชในการดำเนิน

โครงการและการปฏิบัติงานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการ

วางแผนการบริหารการจัดการโครงการใหเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และ ๓) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจ

วิธีการ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ทั้งทางดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ ตนทุนและงบประมาณ

โครงการไดอยางถูกตองเหมาะสม 


