รายละเอียดหลักฐานการแจ้งเวียนตาม ว 5/2542
1.1 หลักฐานการมอบหมายงาน
เรื่องที่ 1 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2560 - 2564
ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เรื่องที่ 3 การจัดการระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1.2 งบประมาณทีใ่ ช้ดําเนินการในการจัดทําผลงานทีเ่ สนอให้ประเมิน
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
1.
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2560 2564 ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
2.
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรม
พัฒนาที่ดิน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
3.
การจัดการระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน

จํานวน
หมายเหตุ
งบประมาณ
-

กรมพัฒนาที่ดิน

-

กรมพัฒนาที่ดิน

-
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1.3 แบบสรุปผลงานของผู้ขอรับการประเมิน
ผลงานเรื่องที่ 1
ชื่อเรื่อง : การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2560 - 2564
ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ผูด้ ําเนินการ
1. นางปวีณา แสงเดือน ผู้รับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานร้อยละ 90
2. นางสาวอุ ษ า ทวี แ สง มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล และให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการดํ า เนิ น งาน
ปฏิบัติงานร้อยละ 5
3. นายพี ร พั ฒ น์ พจน์ ส มพงษ์ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยรวบรวมข้ อ มู ล และร่ ว มศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ปฏิบัติงานร้อยละ 5
ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
1) ขั้นเตรียมการ
รวบรวม ศึ ก ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้ อมูล ที่ เกี่ยวข้อง และจัดทํ าแผนปฏิ บัติงาน (Action
Plan) เพื่อกําหนดกรอบและขั้นตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาให้ชัดเจน รวมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน โดยกําหนดให้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
2) ขั้นตอนการดําเนินงาน
กําหนดขั้นตอนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน โดยใช้กลไกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard ความสําคัญของการจัดทําแผน กระบวนการจัดทําแผน ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้บริหาร คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 : ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของการบริหารทรัพยากรกรบุคคลและวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยผู้บริหาร คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ และประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 : วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ของกรมพั ฒนาที่ ดิน ผู้บริหาร คณะทํ างานจัดทํ าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมสมอง
วิ เคราะห์ และกํ าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ โดยใช้ ค วามรู้ จ ากขั้ น ตอนที่ 1 และข้ อ มู ล จากขั้ น ตอนที่ 2
มาประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่างผลการปฏิบัติงาน
(Gap Analysis) เพื่อจัดลําดับประเด็นยุทธศาสตร์
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ขั้นตอนที่ 4 : กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ผู้บริหาร คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ และกําหนดเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของงาน (KPIs) ของแต่ละเป้าประสงค์
ขั้นตอนที่ 5 : ยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพั ฒนาที่ ดิน พ.ศ. 2560 2564 ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน และบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์
และกําหนดแผนงาน/โครงการ ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่จัดทํา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการดังกล่าว และยกร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน
พ.ศ. 2560 - 2564 ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
3) นํ าร่ างแผนกลยุ ทธ์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของกรมพั ฒนาที่ ดิ น พ.ศ. 2560 - 2564 ตาม
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRvScorecard) เสนอคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเพื่อความเห็นชอบ
4) เผยแพร่แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 ตาม
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ได้รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ
บทคัดย่อหรือบทสรุป
สํานักงาน ก.พ. กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยกําหนดไว้ว่า
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ
ได้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Operational Efficiency) มิ ติ ที่ 3 ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HRM1Program
Effectiveness) มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติที่ 5 คุณ ภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Work force Focus) กําหนดไว้
ข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร HR1 ส่วนราชการมีการจัดทําตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ แผนดั งกล่าวได้ มี ก ารประเมิน ความเปลี่ย นแปลงที่ อาจเกิด ขึ้น ที่ เกี่ยวข้องกับ ความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมถึงได้นําแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งานของส่วนราชการ
บรรลุผลสําเร็จซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนา
ที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการแรกที่สําคัญที่สุดที่จะสร้างความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากนี้
ยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้นเพียงงานประจําซึ่งเป็นงานในเชิงรับมา
เป็นการวางแผนในเชิงรุกเพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่ากิจกรรมต่างๆของส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันจะสามารถช่วยให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
อย่ างไร ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ก รอบแนวทางการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลและสามารถส่ งเสริ ม
สนับสนุ น พัฒนาบุ คลากรของกรมพั ฒนาที่ดินให้ปฏิบัติงานตามภารกิจและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
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ของกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564
ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 และครอบคลุมมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ 1) การดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒ นาที่ดินเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน 2) บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมพัฒนาที่ดิน 3) กรมพัฒนาที่ดินมีกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในช่วง พ.ศ. 2560- 2564
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน และ5) ส่งเสริมและ
ผลักดัน ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติภ ารกิ จ ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ได้บ รรลุผ ลสําเร็จตามเป้ าหมาย
ที่กําหนดไว้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 ตามแนวทาง
HR Scorecard ประกอบด้วยเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรมและ
นําการเปลี่ยนแปลง"
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2) พั ฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ 3) ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับความต้องการของแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้
สามารถเชื่อมโยงทั้ งองค์ กร 5) พั ฒนาระบบสร้างแรงจูงใจบุ คลากร และส่ งเสริมให้ บุ คลากรมี คุ ณธรรม และ
จริยธรรม และ 6) วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อภารกิจ ทั้งนี้ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบรวม 23
แผนงาน/โครงการ
ผลสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564
ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กล่ าวคือ 1) มีความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์ของกรมพั ฒนาที่ดิน รวมทั้งมี
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้ง 5 มิติ 2) เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดินและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 3) การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 - 2564 ตามมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) จะทํ าให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านการบริหารงานบุ คคลเตรี ยมข้อมู ล/การดํ าเนิ นงานต่ างๆ เพื่ อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเน้นเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ 4) มีการจัดทําแผนผังกระบวนการ
หลั ก (Blueprint) การจั ด ทํ าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR1Scorecard ของ
กรมพั ฒนาที่ ดิน เพื่ อเป็ นแนวทางให้ คนรุ่นต่อไปทราบถึงกระบวนการในการจัดทํ าแผนกลยุ ทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน
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ประโยชน์ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินตามมาตรฐานความสําเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ได้แก่ 1) เป็นแผนสําหรับกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน และยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน 2) กรมฯ
ใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการ
บริหารและพัฒนางานบุคคล และ 3) นําโครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
พ.ศ.2560 - 2564 ตามแนวทาง HR Scorecard เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
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ผลงานเรื่องที่ 2
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ผู้ดําเนินการ
1. นางปวีณา แสงเดือน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
2. นางอรนาฎ โอวาทตระกู ล ตํ าแหน่ งผู้อํ านวยการศู น ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มี ห น้ าที่ กํ ากั บ ดู แ ล กํ าหนดกรอบแนวคิ ด การดํ าเนิ น งาน และให้ คํ าปรึ ก ษาแนะนํ าในการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติงานร้อยละ 10
3. นางสาวกมลพร บุญศิริ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่ ช่วยรวบรวม
ข้อมูล ร่วมศึกษาวิเคราะห์ ปฏิบัติงานร้อยละ 5
4. นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่ ช่วยรวบรวมข้อมูล
ร่วมศึกษาวิเคราะห์ ปฏิบัติงานร้อยละ 5
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ เกณฑ์การพัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 4 เรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หลักการการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. กําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาวางแผนดําเนินการ รวมถึง
วิธีติดตามผลการดําเนินการ
3. กําหนดผู้รับผิดชอบ โดยใช้กลไกคณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดการความรู้ เพื่อให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจะได้มีการเตรียมศึกษาข้อมูล กําหนดกรอบ วางแผนงาน กําหนดเป้าหมาย/
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
4. คัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อจะได้นํามาสร้างองค์ความรู้หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องดังกล่าว
5. ให้ความรู้แก่คณะทํางานจัดการความรู้ และ KM Team เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการ
จัดการความรู้ รูปแบบการจัดการความรู้ จนถึงการจัดเก็บองค์ความรู้
6. จัดทําแผนการจัดการความรู้ ตามแนวทางการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้
2) สร้างและแสวงหาความรู้ 3) จัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) ประมวลผลและกลั่นกรอง 5) ทําให้ง่ายต่อการเข้าถึง
6) แบ่งปันความรู้ และ 7) เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
7. ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย จัดทําทะเบียนรายการองค์
ความรู้ สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สกัด/ถอดความรู้/ถอดบทเรียนจากผู้รู้ แหล่งความรู้
8. สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยนําองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นภารกิจหลักรวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินมาสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
9. พัฒ นาระบบการจัดเก็บ ความรู้ บนระบบเครือข่าย Internet และ Intranet โดยคลังความรู้
ประกอบด้วย ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย สืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว
10. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
11. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดการความรู้และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง
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บทคัดย่อหรือบทสรุป
กรมพั ฒนาที่ ดิ นนํ าเครื่ องมื อทางการบริหารจั ดการความรู้ ภายในองค์ กรเรียกว่ า การจั ดการความรู้
(Knowledge Management :KM) มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ในช่วงปี 2547 กรมพัฒ นาที่ดิน
เป็นส่วนราชการหนึ่งที่มีปัญหาโครงสร้างอายุของข้าราชการค่อนข้างสูง เฉลี่ยถึง 47 ปี สาเหตุจากข้าราชการ
รุ่นพี่ๆที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สูงทยอยเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างข้าราชการ
รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ในด้านของประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดรับกับ"พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ระบุในมาตรา 11 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ใน
การพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ...."และปี 2550 สํานักงาน ก.พ.ร.
ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรแบบใหม่ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีทั้งหมด 7 หมวด โดยการจัดการความรู้รวมอยู่ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและมีฐานข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการดิน
เพื่อทําการเกษตรมีการแลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างกันและมีเครือข่ายการทํางานเพื่อทําให้ทรัพยากรดิน
ของประเทศมีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
การจัดการความรู้หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสู งสุด สํ าหรับ
กรมพัฒนาที่ดินได้วางระบบการจัดการความรู้ของกรมฯ โดยกําหนดองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยนํา
ความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของกรมพัฒนาที่ดินและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรดินทั้งหมดทั้งภายในและ
ภายนอกกรมฯ เข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้แบ่งทรัพยากรดินในประเทศ
เป็น 4 กลุ่ม คือ ดินดีดินคุ้มค่าต่อการลงทุนดินไม่เหมาะสมและดินปัญหาจึงมีปัจจัยต่างๆที่เป็นเงื่อนไขในการ
จัดการดินทั้ง 4 ประเภท นี้สามารถจําแนกหมวดหมู่และพิจารณาว่ามีองค์ความรู้เพื่อการจัดการดินใดบ้าง
ที่จะต้องเสริมสร้างให้กับบุคลากรภายในองค์กรและคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้กระบวนการใน
การจั ดการความรู้ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ทิ ศ ทางและเป้ าหมายในการถ่ ายทอดความรู้ เพื่ อ การจั ด การดิ น
4 ประเภท ตามแนวทางจั ด การความรู้ 7 ขั้ น ตอน (7 KM Process) ที่ มุ่ งเน้ น กิ จกรรมและกระบวนการ
ที่เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเกษตรกรผู้รับบริการและเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง 7 ขั้นตอนคือ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) สร้างและแสวงหาความรู้ 3) จัดความรู้ให้เป็นระบบ 4)
ประมวลผลและกลั่นกรอง 5) ทําให้ความรู้ง่ายต่อการเข้าถึง 6) แบ่งปันความรู้ และ 7) เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของงาน ทั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการจัดการดินแต่ละประเภทต่างกันดังนี้
1. ส่งเสริมเพิ่มผลิตภาพในด้านต่างๆสําหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดินดี
2. ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชสําหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดินที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
3. ปรับการปลูกพืช/เลือกชนิดพืชให้เข้ากับดินสําหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินไม่เหมาะสม
4. ป้องกันการชะล้างพังทลายและการเสื่อมโทรมสําหรับพื้นที่ดินมีปัญหา
กรมพั ฒนาที่ ดินได้ นําความรู้ท้ั ง 4 แนวทางไปบู รณาการกับการปฏิบั ติงานเพื่ อส่งเสริมให้บุ คลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความรู้ความเข้าใจอีกทั้งมีฐานข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดการดิน
เพื่อทําการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างกัน มีเครือข่ายการทํางานเพื่อทําให้ทรัพยากรดิน
ของประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
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ในการบริหารจัดการความรู้ตามแนวทาง 7 ขั้นตอน (7 KM Process) มีกระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ
คือ การได้มาซึ่งความรู้การจัดเก็บความรู้การเผยแพร่ความรู้และการนําความรู้ไปใช้
กระบวนการ บริหารจัดการความรู้
 การแลกเปลี่ยนความรู้จาก
การปฏิบัติงาน (ประชุม
ประจําเดือน/การเสวนา )
 การจัดเก็บความรู้จากผู้
เกษียณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปราชญ์ชาวบ้าน
 องค์ความรู้จากภายนอก
เอกสารผลงานวิชาการ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 การประกวด

 ทะเบียนองค์ความรู้
 บันทึกสรุปความรู้
ข้อเสนอแนะจากการ
เสวนาวิชาการ
 เอกสารวิชาการ
 VDO Clip
 คู่มือปฏิบัติงาน
 Website KM LDD
 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์ องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน
 สร้าง Application เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน

 กิจกรรมชุมชนผ่านศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนา
ที่ดิน
 จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
 Website KM LDD
 จัดนิทรรศการ
 เอกสารวิชาการ เอกสาร
แผ่นพับ การ์ดความรู้
 ฝึกอบรมการใช้
Application
 ฝึกอบรมออนไลน์
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน

 Application ทําให้การ
ทํางานมีความสะดวก
รวดเร็ว มากขึ้น
 ลดค่าใช้จ่าย และ
ประหยัดเวลาในการหา
ข้อมูล
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 เป็นต้นแบบให้เกิดการ
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ต่อไป

ได้มา

จัดเก็บ

เผยแพร่

นําไปใช้

กรมพัฒนาที่ดินใช้ระบบการบริหารจัดการร่วมกับเทคโนโลยีในการนําคลังความรู้ด้านกลุ่มชุดดินด้าน
คุณสมบัติดินด้านการปลูกพืชมาสร้างระบบบริการข้อมูลผ่าน Mobile Application สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจําวันของเจ้าหน้าที่ทําให้สามารถสืบค้นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วเพิ่มขีดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับจัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากระบบบริการข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่
จากสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศในโครงการฝึกอบรม Smart Director และวางแผนให้มีการ
จัดฝึกอบรมให้กับครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินเป็นการนําองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ไปสร้างเป็นระบบเพื่อสร้างความ
สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยําในการทํางานและท้ายที่สุดในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพจะต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ซึ่งระบบบริการข้อมูล (Mobile Application) ของกรมพัฒนาที่ดิน
นั้นประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้ 1) ปุ๋ยรายแปลง 2) กดดูรู้ดิน 3) ระบบบริการสารสนเทศทรัพยากรดิน และ
4) ระบบสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย
นอกจากนี้ในการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ภายในกรมพัฒนาที่ดินมีความรู้และมีความสะดวกในการนํา
ข้อมูลที่กรมฯ มีไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้มีกระบวนการต่างๆ เพื่ อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงการ
ทํ างานและสร้างนวัตกรรมโดยหั วใจสําคัญ คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องไม่มีที่ สิ้นสุด ทั้ งนี้กรมฯ ยังสร้าง
เว็บไซต์การจัดการความรู้ KM LDD ระบบ KM LDD Blog และ Web Board เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการแสดงความเห็นและถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแนวทางการทํางานที่ดีและการปรับปรุงการทํางานของบุคลากร
ในด้านการศึกษาและเรียนรู้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศสามารถศึกษา
เรี ย นรู้ พั ฒ นาตนเองผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Broadcast Streaming System on computer
network ) สามารถ Download VDO การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ “การจัดการความรู้
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KM LDD” สามารถรับชมหรือทบทวนบทเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดทํารายการทะเบียนองค์ความรู้
การฝึกอบรมออนไลน์ระบบ LDD e-Training ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง นอกจากนี้มีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดที่สําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จ
ตามยุ ทธศาสตร์ กรมฯ โดยสร้ างระบบฐานข้ อมู ลเชิ งพื้ นที่ (Spatial Database) และระบบคลั งข้ อมู ลดิ น (Soil
Database) มาพั ฒนาเป็ นระบบการบริ หารจั ดการการตั ดสิ นใจเชิ งพื้ นที่ (Executive Information System-EIS
ด้านการพัฒนาที่ดิน) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิชาการพัฒนาที่ดินการจัดการทรัพยากรดินเพื่อใช้ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร
กรมพัฒนาที่ดินมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินผ่านการฝึกอบรมให้กับหมอดินอาสา
หมอดินน้อยรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ยังมีการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์ แผนที่ สื่อวีดีทัศน์เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้และมีระบบสารสนเทศสําหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าฯลฯ
โดยผลิตสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกคนสามารถเข้าถึงได้ประกอบด้วย e-Service LDD EIS
ด้านการพัฒนาที่ดินมีระบบสารสนเทศ MIS & GIS สําหรับประชาชนทั่วไป
นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้สร้างนวัตกรรมให้ง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อช่วยให้ความรู้เฉพาะด้านการพัฒนาที่ดินถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ อย่างทั่วถึง โดยสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ LDD e - Training เป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
ในเขตพัฒนาที่ดิน
ผลสําเร็จการพั ฒนาระบบการจัดการความรู้ 1) เจ้าหน้าที่ของกรมพั ฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และ
เกษตรกรมีความรู้การจัดการทรัพยากรดินเพิ่มขึ้นจากการจัดการความรู้ซึ่งได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และต่อยอด
องค์ความรู้เดิม เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาดินประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีระบบการจัดเก็บความรู้ และคลังความรู้
ในรูปแบบที่ หลากหลาย มี ประสิ ท ธิภาพ 3) ผลการดํ าเนิ นงานการจัดการความรู้มีส่ วนสํ าคัญ ในการบรรลุ
เป้ าหมายตามพั นธกิ จและยุทธศาสตร์ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ นทั้ งด้านการพั ฒ นาความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ซึ่งการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดํ าเนิ นงานหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้) ทํ าให้ ได้รับรางวัล (1) การดําเนิ นงาน
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผ่านการตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ในปี พ.ศ. 2555 (2) กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 4 เรื่องการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement,
Analysis, and Knowledge Management) ประจําปี 2559
ประโยชน์ ของการพั ฒ นาระบบการจัดการความรู้ 1) ช่วยขับเคลื่ อนภารกิ จของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
เนื่องจากองค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือเป็นภารกิจหลัก
ของกรมฯ หรื อเป็ น องค์ ค วามรู้ที่ จํ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน 2) ป้ องกั น การสู ญ หายขององค์ ค วามรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะ และภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต ทําให้บุคลากรรุ่นต่อไปเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ช่วยเสริมเติมเต็มสิ่งที่ต้องการรู้ 3) เป็นการปรับทัศนคติ พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากร
ที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในกรมพัฒนาที่ดิน และนําความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทําอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคน และพัฒนากรมพัฒนาที่ดิน 4) ช่วยสร้างองค์ความรู้ที่นําไปใช้ได้จริง
ถูกต้องทั้งทางทฤษฎี หลักการตามบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน และเทคนิคจากประสบการณ์ เป็นสารสนเทศที่
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็วขึ้น เพราะ
มีระบบการจัดเก็บความรู้ที่สามารถเรียกใช้ความรู้ได้ ทุกที่ทุกเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
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5) เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามระบบการจั ด การความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้
และ 6) ช่วยให้มีองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้ตลอด บุคลากรได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างเท่า
เทียมกัน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
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ผลงานเรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง : การจัดการระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ผู้ดําเนินการ
1. นางปวีณา แสงเดือน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
2. นางอรนาฎ โอวาทตระกู ล ตํ าแหน่ งผู้ อํานวยการศู น ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
มีหน้าที่ กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานร้อยละ 10
3. นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่ ช่วยรวบรวมข้อมูล
ร่วมศึกษาวิเคราะห์ ปฏิบัติงานร้อยละ 10
ขั้นตอนและวิธดี ําเนินการ
1. ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์พัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพในองค์กร พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ระเบียบของสํานักงาน ก.พ.1ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
2. ทบทวน และวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดําเนินการอยู่
3. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ างๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล้ วนํ ามาวางแผน กํ าหนดกรอบและขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานรวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติงาน
4. กํ าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบ 2 ระดั บ คื อ คณะทํ างานหมวดที่ 5 การมุ่ งเน้ น ทรัพ ยากรบุ ค คล และ
คณะทํางานย่อยแต่ละประเด็นย่อย (5 คณะทํางานย่อย HR 1 – HR 5) ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อทําความ
เข้าใจเกณฑ์การดําเนินการ และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของแต่ละประเด็นย่อยในแผนปฏิบัติการเพื่อให้
การดําเนินงานในแต่ละส่วนมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่งานประจํา ทั้งนี้เกณฑ์การดําเนินงานแต่ละ
ประเด็นย่อย (HR) ประกอบด้วย
คณะทํางาน HR 1 : ส่วนราชการต้องกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
คณะทํางาน HR 2 : ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีม่ ีประสิทธิผล
และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
คณะทํางาน HR 3 : ส่วนราชการต้องดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่กําหนดไว้ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
คณะทํางาน HR 4 : ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร
คณะทํางาน HR 5 : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยผู้ขอรับการประเมินรับผิดชอบในส่วนของ
- HR 2 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
- HR 3 จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแนวทาง HR Scorecard
และนํามาแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
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- HR 4 สร้างและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล
และความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร
- สําหรับ HR 1 รับผิดชอบในส่วนของการจัดทําโครงการ 5 ส และ HR 5 รับผิดชอบในส่วนของการ
กําหนดเงื่อนไขการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ในแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร
นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบหมวด 1 LD 1 การพัฒนากําลังคนคุณภาพ โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HIPPs) และหมวด 2 SP 3 การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ 4 ปี
6. สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละประเด็น (HR) เพื่อนํามาสรุปผลการดําเนินงานของหมวดที่ 5
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รายงานต่อประธานคณะทํางานหมวดที่ 5 และ ก.พ.ร. กรมฯ รวมทั้งรายงานต่อ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
7. ทบทวนผลการดํ าเนิ น งานตามประเด็ น การพั ฒ นา เพื่ อ ค้ น หาจุ ด ที่ ต้ อ งพั ฒ นา และสิ่ งที่ ต้ อ ง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สําหรับใช้เป็นข้อมูลการวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
บทคัดย่อหรือบทสรุป
กรมพัฒ นาที่ดินนําแนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ พ.ศ. 2553 / 2554 รวมทั้งมาตรการของสํานักงาน ก.พ.มาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง
การพั ฒ นาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพื่ อวิเคราะห์ และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินให้มีมาตรฐาน และ
คุณภาพตามที่เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กําหนดไว้ ซึ่งเริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธ์
การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่ งต้ อ งสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ
ราชการ 4 ปี ข องกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จากการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ผ ลการดํ า เนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ ความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการรวมทั้งความผูกพันต่อกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
(1) ระบบงาน : ได้วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล วางระบบการฝึกอบรมและ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรม และร่วมวางระบบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนกําหนดวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกําลังคน เอื้อให้บุคลากรและส่วนราชการมีผลการดําเนินการที่ดี
(2) การเรียนรู้ของบุคลากรและการพัฒนา : ได้จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินประจําปี
ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่งสนับสนุนให้ส่วนราชการ
บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมและส่งผลให้มีการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ เสริมสร้างความรู้ ทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากร รวมทั้งดําเนินการพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ได้แก่ โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPs)
(3) การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร : ได้วางระบบ 5 ส เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความผาสุก มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่ มี ต่ อการบริหารและพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลของกรมฯ ซึ่ งผลการดํ าเนิ นการเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานได้
ผลสําเร็จของงาน 1) มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ของงาน และการประเมิ นสมรรถนะหลัก ซึ่ งเป็ นระบบที่ สามารถจํ าแนกผู้ ที่ มี ผลการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม 2) มีระบบการพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้ของบุคลากร และมี
เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งทําให้การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการประเมินผลการเรียนรู้มี
มาตรฐาน 3) มี ระบบการพั ฒนากํ าลั งคนคุ ณภาพในกรมพั ฒนาที่ ดิ น ได้ แก่ โครงการข้ าราชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์สู ง
4) มีการพั ฒนาสภาพแวดล้อมการทํ างาน โดยใช้โครงการ 5 ส ในการสร้างจิตสํ านึกอย่ างต่อเนื่ อง และ 5) การ

13
ดําเนินงานทั้งระบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดําเนินงานของระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมพัฒนาที่ดินมีความเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้การประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (Certify FL) ทั้งนี้ผลการจัดการระบบบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทําให้ 1) กรมพัฒนาที่ดิน มีกรอบทิศทาง การบริหาร
และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก รมฯ ส่ งผลให้ บุ ค ลากรและ
กรมพัฒนาที่ดินมีผลการดําเนินงานที่ดี บรรลุเป้าหมาย 2) ทําให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่อง
อย่างเป็นระบบ เช่น การบริหารผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล การกําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่ง การจัดทําแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่มีมาตรฐาน ตั้งบนหลักของความโปร่งใส ยุติธรรม
3) ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลตื่นตัวและทํางานในเชิงยุทธศาสตร์ ทํางานเชิงรุก มีการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน มีการพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาคุณ ภาพของงานอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจได้สําเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพ และ 4) มีการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตรงตามความ
ต้องการและนําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง และมีมาตรฐาน
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