
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินคือทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าหมายและสามารถสนองตอบได้ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงให้ความสำคัญ และ 
ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้  (Knowledge)  
ความเข้าใจ (Understanding) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการทำงาน ต่อผู ้บริหารและต่อองค์กร 
ตลอดจนมีทักษะ (Skill) ความชำนาญในงานที ่ปฏิบัต ิและสามารถปฏิบัต ิงานในความรับผิดชอบได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 

กองการเจ้าหน้าที ่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ 
กรมพัฒนาที่ดินเป็นประจำทุกปี และได้มีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ในแผนดังกล่าว
โดยในปี พ.ศ. 2564 กองการเจาหน้าที่ไดจัดให้มีกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจำนวน 4 แผนงาน/โครงการ ไดแก  
1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2564 (เรื่องการวางแผนกำลังคนและเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุน) 
1.2 การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินต่อการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ2564 
1.3 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 2564 
1.4 การจัดทำฐานข้อมูล ผู้ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล และทุนแหล่งอ่ืนๆ 
1.5 การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ  

2564 
1.6 การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
1.7 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
1.8   การจัดทำแผนกำลังคน (Work Force Planning) ของกรมพัฒนาที่ดิน 
1.9  การจัดทำแผนความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

2. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงเปน 4 ดาน ไดแก 
2.1 ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 
2.2 ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป 
2.3 ดานการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม  
2.4 ดานคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



โดยในปีงบประมาณ 2563 สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 

1) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนจํานวน 4 แผนงาน/โครงการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งบประมาณ 2564 (เรื่องการวางแผนกำลังคนและ
เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุน) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.2 การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดินต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2564 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1.3 การประกันคุณภาพการฝ ึกอบรมของกรม
พัฒนาที่ดิน งบประมาณ 2564 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.4 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับการจัดสรรทุน
รัฐบาล และทุนแหล่งอื่นๆ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.5 การติดตามผลหลังการฝึกอบรมของหลักสูตร
การฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ  
2564 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.6 การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดิน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.7 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

1.8 การจัดทำแผนกำลังคน (Work Force 
Planning) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

1.9 การจัดทำแผนความผาสุกและความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 
 

2) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบงเปน 4 ดาน จํานวน 10 โครงการ/หลักสูตร ได้แก 
2.1) ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ 
2.2) ดานวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ  
2.3) ดานการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม จํานวน 3 หลักสูตร/โครงการ 
2.4) ดานคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ จํานวน 2 หลักสูตร/โครงการ 
 
 

 
 



ประเภท หลักสูตร/โครงการ จำนวน(คน) 
2.1) ดานวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง 
 

1.โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับ
ตำบล มุ่งสู่เกษตร 4.0 

198 

2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การบริหารจัดการขุดสระและ
วางรูปผังแปลงโครงการ 1 ตำบล 
1 เกษตรทฤษฎีใหม่” 

60 

 3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“หลักการสำรวจดินโครงการ
เฉพาะกิจ (Adhoc Survey)” 

30 

 4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
จำแนกประเภทที่ดิน (ป่าไม้
ถาวร)” 

43 

2.2)ดานวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติทั่วไป 
 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน" 

82 

 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"Coaching and mentoring" 

193 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
"เทคนิคการเป็นวิทยากรและ
มัคคุเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ" 

111 

2.3) ดานการพัฒนาขาราชการ 
บรรจุใหม ่ 

1. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
"การเปนขาราชการที่ดีสําหรับขา
ราชการที่อยูระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการป
งบประมาณ 2564 (รนุที่ 40 - 
43) 
 

60 

 2. การอบรมสัมมนารวมกัน 
“หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี : 
ตนกลาขาราชการ” ของ
สํานักงาน ก.พ. (online) 

60 

2.4) ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. โครงการเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตราฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 1 

236 



ประเภท หลักสูตร/โครงการ จำนวน(คน) 
2. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลต่อต้านการทุจริตคุณภาพ
ชีวิต 

190 

รวม 867 
 

   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรมพัฒนาที่ดิน    
               1. ควรปรับปรุงเว็บไซตใหคนหาขอมูลไดงาย และควรเพิ่ม Link สําหรับดาวนโหลดเอกสาร เมื่อมี 
การจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  

       2. ควรมีขอมูลผลการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ดานตางๆ สรุปไวทาย    
     แบบสํารวจฯ หรือจัดทํา Link เพ่ือใหขาราชการไดเขาดูขอมูลได  

              3. ควรพจิารณาจํานวนผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงาน โดยเฉพาะงานในสวน 
ภูมิภาค 
               4. ควรมีรานคาสวัสดิการของกรมฯ  
               5. ควรมีเจาหนาที่ในการบริการผูมาติดตอราชการ และใหบริการดวยจิตบริการ (Service mind)      
               6. ควรมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการโครงการตางๆ ในสวนภูมิภาค 
               7. ควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับบุคลากรในสวนภูมิภาคดวย 
 
      ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรมพัฒนาที่ดิน  
               1. การจัดโครงการฝกอบรม 1.1 ควรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน หรือ แบบ E-learning เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือประหยัด งบประมาณในการดําเนินการจัดฝกอบรมและคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม 
               2. ควรใชสถานที่จัดฝกอบรมภายในกรมฯ เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณในการ ดําเนินการ 
               3. ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถนําไป
ใชในการปฏิบัติงานไดจริง และควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น  
               4 ควรจัดหลักสูตรอบรมออนไลนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสใหผูที่มีความสนใจแตไมมีโอกาสไดเขาฝกอบรมในหลักสูตรปกติท่ีกรมฯ จัด 
               5 ควรจัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม การวิปสสนากรรมฐาน ระยะเวลา 3 – 5 วัน โดยจัดที่
วัดในตางจังหวัด  
               6. ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานตางกรม และตางกระทรวงบาง เพื่อจะไดนําความรูและ ประสบ  
การณที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

 



 


