สวนที่ 2
ขอบเขต แนวทางดําเนินงาน วิธีการศึกษา
และขั้นตอนการดําเนินงาน
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการเรื่องนี้ โดยมีคําสั่ง ที่ 902/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นมา
รับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนประธานคณะทํางาน และมีผูอํานวยการสวน
พัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง เปนเลขานุการ และกําหนดใหมีคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่
(HR 5) ตามคําสั่งกองการเจาหนาที่ ที่ 4/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และที่ 4/2553 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ซึ่งตองรับผิดชอบในสวนปฏิบัติการรวมกับคณะที่ปรึกษาภายนอก เพื่อ
ดําเนินการตามแผนใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว โดยมีขอบเขต เทคนิค และวิธีการศึกษา ดังนี้

1. ขอบเขต
คณะทํางานฯ ไดรวมกันวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมพัฒนาที่ดินแลว
โดยพิจารณา กําหนดภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ตามที่ กรมฯ กําหนด ดังนี้
ภารกิจหลัก
1) การสํารวจ จําแนกดิน และวางแผนการใชที่ดิน
- การสํารวจและจําแนกดิน
- การวางแผนการใชที่ดิน และกําหนดเขตการใชที่ดิน
- การติดตามสถานการณการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน
- การจําแนกประเภทที่ดิน
2) การอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การปรับปรุงบํารุงดิน
3) การบริการวิเคราะหดินและสิ่งที่เกี่ยวของกับดิน
4) งานวิจัยและพัฒนา
- ศึกษา วิจัยดินและสิ่งที่เกี่ยวของกับดินดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
- ศึกษา วิจัยและทดสอบการอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน
ภารกิจรอง
1) งานดานสารสนเทศ
2) งานสํารวจและทําแผนที่
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ภารกิจสนับสนุน
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานบริหารงานบุคคล
3) งานแผนงาน
4) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
5) งานเผยแพรและประชาสัมพันธ
6) งานบริการทางชาง
คณะทํางานฯ สรุปความเห็นรวมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนสราง
ความก า วหน า ในสายงานให แ ก บุ ค ลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม 2552 ว า ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จะดําเนินการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพและการกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่จําเปนในการเขาสูตําแหนง ในสายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ของกรม จํานวน 11 สายงาน ไดแก
1) ตําแหนงนักสํารวจดิน
2) ตําแหนงนักวิชาการเกษตร
3) ตําแหนงนักวิทยาศาสตร
4) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
5) ตําแหนงเศรษฐกร
6) ตําแหนงวิศวกรโยธา
7) ตําแหนงวิศวกรเครื่องกล
8) ตําแหนงวิศวกรการเกษตร
9) ตําแหนงสถาปนิก
10) ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร
11) ตําแหนงนายชางโยธา
สําหรับสายงานอื่นๆ จะดําเนินการในปตอๆไป

2. แนวทางดําเนินงาน ไดกําหนดแนวทางการทํางานใน 2 ระดับ คือ
2.1 คณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน มี
หนาที่ในการพิจารณาและจัดทําขอเสนอในการกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพและหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ เสนอกรมพัฒนาที่ดิน
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2.2 คณะทํางานยอยของกองการเจาหนา ที่ (HR 5) มีห นาที่ปฏิบัติการในรายละเอีย ด
ภาคปฏิบัติโดยการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารางขอเสนอในประเด็นตาม
ขั้นตอนตางๆ เสนอใหคณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนา
ที่ดิน พิจารณา
ทั้ ง นี้ ในการทํ า งานในสองระดั บ นี้ กรมได รั บ ความร ว มมื อ จากคณะที่ ป รึ ก ษาภายนอก
ประกอบดวย นางมณีรัตน ประสิทธิผล ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.
และ นายนิเวศศ สิทธิชัย ที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งเปนผูมีความรูประสบการณในเรื่องนี้มาใหคําปรึกษา
แนะนําการดําเนินงานของกรมดวย

3. วิธีการศึกษา ไดกําหนดเทคนิคและวิธีการศึกษา ดังนี้
3.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับระบบตําแหนง มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย สมรรถนะ ระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตลอดจนจากแหลงขอมูล
อื่นๆ
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องมือพื้นฐาน 3 ประการ คือ
- แบบเก็บรวบรวมขอมูล (Questionnaires)
สําหรับการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลในการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพในตําแหนงตางๆ ของกรม จาก กพ.7
- การสัมภาษณ (Interview) กลุมตัวอยางขาราชการและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเก็บขอมูล
พื้นฐานและรวบรวมขอคิดเห็นในการจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของกรม
- การระดมความคิด (Brain storming) ขาราชการในลักษณะของการระดมความคิด
กลุมยอย (focus group)
3.3 การออกแบบระบบและขอเสนอ (System design) ในการกําหนดเสนทางกาวหนาในสาย
อาชีพของกรม และหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงตามเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดิน มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการกอนการดําเนินงาน
- กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีคําสั่ง ที่ 902/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผูอํานวยการ
กองการเจาหนาที่เปนประธานคณะทํางาน รายละเอียดตามภาคผนวก 1
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- กองการเจาหนาที่แตงตั้งคณะทํางานคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองคการ PMQA
หมวด 5 คณะทํางานที่ 5 การสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร (HR 5) ตามคําสั่งกองการ
เจาหนาที่ ที่ 4/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และ ที่ 2/2553 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ซึ่ง
เปนคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่ รายละเอียดตามภาคผนวก 2
4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กรมพัฒนาที่ดินไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนสรางความกาวหนาใน
สายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํารางแผนฯ โดยมีหัวขอในการประชุม ดังนี้
เรื่องที่ 1 การสรางความรูความเขาใจ (จํานวน 1 ครั้ง)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหผูอํานวยการกอง/สํานักและผูที่เกี่ยวของของกรมพัฒนา
ที่ ดิ น จํ า นวน 50 คน โดยมี วั ต ถุป ระสงค เ พื่อ เพิ่ ม พู น ความรู ความเข า ใจในหลัก การ แนวคิ ด และ
ประโยชนองการจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงาน ในวัน พุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ หอง
ประชุมสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เรื่องที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล (จํานวน 1 ครั้ง)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
จํานวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล ประมวลผล และจัดระบบ
ขอมูลที่ใชจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงาน ในวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 ณ หองประชุม
กองการเจาหนาที่
เรื่องที่ 3 การวิเคราะหขอมูล (จํานวน 2 ครั้ง)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
จํานวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอมูลและออกแบบเสนทางความกาวหนาในสายงาน
ในวันจันทรที่ 19 เมษายน 2553 ณ หองประชุมกองการเจาหนาที่
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหคณะทํางานยอยของกองการเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ
จํานวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบเสนทางกาวหนาในสายงาน และกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมกองการเจาหนาที่
2. กรมพั ฒนาที่ ดิน ได จัด ประชุ มเชิงปฏิบั ติ ก าร เรื่อง สรุ ปผลการจัด ทํ าแผนสรา ง
ความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผูเขารวมประชุมเปนคณะทํางานจัดทํา
แผนสร า งความก า วหน า ในสายงานให แ ก บุ ค ลากรกรมพั ฒ นาที่ ดิ น (คณะทํ า งานของกรม) และ
คณะทํางานสรางความกาวหนาในสายงานฯ (HR5) (คณะทํางานยอยของ กกจ.) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พิจารณารางแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน กอนนําเสนอผูบริหาร
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม 2 กรมพัฒนาที่ดิน

