สวนที่ 3
ผลการศึกษา
1. วิสัยทัศน
พัฒนาที่ดนิ ใหสมบูรณ เพิม่ พูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยืนบนพืน้ ฐานความพอเพียง

2. พันธกิจ
เพื่อ ให การพั ฒ นาที่ ดิน ในชว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบับที่ 10 มุง สูการพั ฒนาที่ดิ น อุ ด มสมบู ร ณ
เพิ่มพูนผลผลิต สูชีวิตพอเพียง เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาที่ดิน ดังนี้
1. วิจัย พัฒนาใหบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนดเขต การใช
ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อการผลิตและใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานตางๆ ที่ถูกตอง ทันสมัย
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน
3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาที่ดิน
เพื่อเปนรากฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง

3. ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเกษตรกรและเครือขาย
กลยุทธ 1. สรางความเขมแข็งของเกษตรกรและเครือขายงานพัฒนาที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรใหมีความอุดมสมบูรณ
กลยุทธ 1. เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรใหมคี วามอุดมสมบูรณ
2. เรงรัดการจัดทําเขตการใชที่ดิน
3. เรงรัดการพัฒนาแหลงน้ําไรนา เพื่อบรรเทาปญหาน้ําขาดแคลน
4. เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมคี วามอุดมสมบูรณ
5. เรงรัดการพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรใหสามารถเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานทดแทน
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน โดยการจัดทําแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
7. ปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ อุทกภัย โลกรอน โดยกําหนดใหมกี ารใชที่ดิน
อยางถูกตองเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศของงานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
กลยุทธ 1. สรางความเปนเลิศของงานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
2. จัดทําระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ 1. พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการ
2. เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม

4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4.1 ปรับโครงสราง อัตรากําลัง และสมรรถนะใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ
กรมพัฒนาที่ดนิ
4.2 สรางระบบฐานขอมูลและพัฒนาบุคลากรใหมีทกั ษะในการใชขอมูลสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล (HRIS)
4.3 สรางระบบการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง การเลือ่ นขั้น โยกยาย ใหถูกตอง ทันเวลา
4.4 พัฒนาระบบการจัดการความรูขององคกร
4.5 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.6 ใชระบบตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส
4.7 สงเสริมบุคลากรใหยดึ มัน่ ในระบบคุณธรรม

5. โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง
กรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี

ขาราชการ
1,570
ลูกจางประจํา
1,164
พนักงานราชการ
1,430

รองอธิบดี =
กลุมตรวจสอบภายใน
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร

หนวยงานตามกฎหมาย

สํานักงานเลขานุการกรม

กองการเจาหนาที่

ตอ

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น
เปนการภายใน
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

ตอ
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หนวยงานตามกฎหมาย (ตอ)

กองคลัง

กองชาง

กองแผนงาน

กองแผนที่

สํานักวิจัยและพัฒนา
การจัดการที่ดิน

ศูนยสารสนเทศ

สํานักวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาที่ดนิ

สํานักสํารวจดินและ
วางแผนการใชทดี่ ิน

สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1 - 12

หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น
เปนการภายใน (ตอ)

สํานักนิเทศและถายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ ิน
สํานักปองกันภัยธรรมชาติ
และความเสี่ยงทางการเกษตร
สํานักนโยบายและแผน
การใชที่ดนิ
สํานักสํารวจและวิจัย
ทรัพยากรดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หญาแฝก

6. สภาพการณในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
จากการศึกษาสภาพการณในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลปรากฏวา
6.1 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6.2 อั ต รากํา ลั งข า ราชการระดับ ผูป ฏิ บัติ ง านมีน อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณงาน ส ง ผลให ไ ม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง
6.3 การพัฒนาบุคลากรไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด
6.4 ขาราชการสวนใหญขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ในระดับกลาง ซึ่งขาราชการตองการที่จะเห็นความกาวหนาในสายงานของตนเอง
6.5 อายุเฉลี่ยของขาราชการคอนขางสูง
6.6 มีชองวางระหวางขาราชการเกาและขาราชการใหม ในเรื่องอายุและประสบการณ รวมทั้ง
การถายทอดประสบการณ ความรู จากขาราชการรุนเกา สูรุนใหม ยังดําเนินการไดนอย
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7. หลักการในการแกไขปญหา
จากการวิเคราะหสภาพการณในการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางานฯ จึงไดพิจารณาและ
เสนอแนวทางแกไขในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อใหขาราชการไดมีโอกาสมองเห็นทางกาวหนาในสาย
อาชีพ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสงเสริมระบบ
การพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพใหมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอใหกรมพัฒนาที่ดินควรดําเนินการ
ดังนี้
7.1 กําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อใหขาราชการไดมองเห็นโอกาส
กาวหนาในสายงานของตนเอง เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไข พรอมทั้งคุณสมบัติในภาพรวม ที่จะกาวขึ้นไปดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในแตละ
ประเภท และในแตละระดับ เพื่อจะไดเตรียมความพรอมและพัฒนาตนเองในการกาวไปสูตําแหนง
เปาหมายที่ตองการ ประกอบกับใหกรมไดเปนขอมูลเพื่อเตรียมคนที่จะกาวไปสูตําแหนงเปาหมาย และ
สนับสนุนขาราชการที่มีศักยภาพใหไดรับการพัฒนาอยางมีทิศทางตอไป
7.2 กําหนดระเบียบหลักเกณฑการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขาราชการภายในกรม เพื่อพัฒนา
ขาราชการ เปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณในงาน และเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานกําหนด
ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ซึ่ ง กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ไว ป ระการหนึ่ ง ว า “มี
ประสบการณในงานที่หลากหลายสําหรับตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการตามทีก่ าํ หนดใน
กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551”
ในขณะนี้ กฎ ก.พ. ดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการของ ก.พ. ดังนั้น กรมควรกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้
7.2.1 ระดับผูปฏิบัติ ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชํานาญการ
และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน ใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไป
ปฏิบัติงานตางลักษณะงาน หรือตางพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณในงาน ใหมีความรูงานรอบ
ดาน และเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
7.2.2 ระดับหัวหนา ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ใหสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานตางลักษณะงาน หรือ
ตางพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณในงาน ใหมีความรูงานรอบดาน และรองรับกับเตรียม
ขาราชการที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ เพื่อใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน
ตอไป
7.3 วางแผนพัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Development Plan : CDP) เพื่อรองรับ
ทางก า วหน า ในสายอาชี พ โดยกํ า หนดวิ ธี ก ารพั ฒ นาและจั ด หลั ก สู ต รอย า งเป น ระบบเพื่ อ เตรี ย ม
ขาราชการขึ้นสูตําแหนงในประเภท และระดับตางๆ ตอไป
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8. ขอเสนอ
จากหลักการในการแกไขปญหา บางเรื่องกรมอาจพิจารณาจัดทําขอเสนอไดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ได และบางเรื่ อ งเป น เรื่ อ งที่ ก รมต อ งดํ า เนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ต อ ไป
คณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดของขอเสนอที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดังนี้
8.1 กําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ขอเสนอในการกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ ไดกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
ของกฎ ระเบียบ ของ ก.พ. ภารกิจของกรม ลักษณะงานและหนาที่รับผิดชอบของตําแหนง รูปแบบ
เสนทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการที่ดํารงตําแหนงหลักที่ผานมาซึ่งไดปฏิบัติจนเปนที่ยอบรับ
คณะทํา งานฯ ไดกํ า หนดสายงานที่ นํ า มาจั ด ทํา เสน ทางกา วหน า ในสายอาชี พ คื อ
ตําแหนง ในสายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรม 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
ซึ่งประกอบดวยตําแหนงประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตั้งแตระดับแรกบรรจุ จนถึงระดับสูงสุด
ที่สายงานนั้นควรจะกาวหนาขึ้นไป ซึ่งเปนโอกาส และทางกาวหนาในชีวิตราชการในอนาคต
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8.2 กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูตําแหนง
ข อ เสนอในการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการเข า สู ตํ า แหน ง ตามเส น ทาง
กาวหนาในสายอาชีพ เพื่อใชแนวทางในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในทุกรูปแบบ ไดแก การโยกยาย
สับเปลี่ยนหมุนเวียน การเลื่อนระดับตําแหนง ซึ่งไดวิเคราะห ศึกษา และกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
ดังนี้
1) กฎ ระเบียบ ของ ก.พ.
- มาตรฐานการกําหนดตําแหนง
- สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของขาราชการพลเรือนสามัญ
2) วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของกรม
3) สภาพการณและสภาพปญหาในการบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
4) ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) โครงสรางการแบงสวนราชการ และอัตรากําลัง (กรอบตําแหนง และกําลังคนจริง)
ที่แสดงถึงจํานวน ระดับตําแหนง จําแนกตามโครงสรางสวนราชการ สายงาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน
6) ลักษณะงานและหนาที่รับผิดชอบของตําแหนง
7) มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับขาราชการพล
เรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ของกรม
พัฒนาที่ดิน
8) รูปแบบเสนทางกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการที่ผานมาซึ่งไดปฏิบัติจนเปนที่
ไดยอบรับ ของผูที่ดํารงตําแหนงในสายงานตางๆ (Key Person) ตั้งแตระดับอธิบดี รองอธิบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง ผูอํานวยการสถานีผูอํานวยการสวน รวมถึงผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญการพิเศษ และผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
9) ระบบการแตงตั้ง โยกยาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนของกรม
11) ระบบสมรรถนะสําหรับตําแหนงของกรม
10) ทิศทางการวางแผนพัฒนาบุคคล (Human Resource Development)
ดังนั้น ขอเสนอในการกําหนดผังเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขาสูต ําแหนง จําแนกตามสายงานไดดงั นี้
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9. สรุปและขอเสนอแนะ
9.1 สรุป
ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนใหเรงดําเนินการ
จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เปนที่ยอมรับ
ของทุกฝาย มีความโปรงใส เปนธรรม อันจะทําใหขาราชการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
หัวใจสําคัญขาราชการในกรมฯ ตองมีสวนรวมในการดําเนินการดวย
9.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหขาราชการมีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรสรางทางกาวหนาในสายอาชีพของตําแหนงประเภทวิชาการ ใหสูงขึ้นถึงระดับ
ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในสายงานที่ ม าตรฐานการกํ า หนดตํา แหน งกํ า หนดไว สู งสุ ด ที่ร ะดับ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เช น
ตําแหนงนักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน เศรษฐกร โดยกรมควร
พิจารณามอบหมายงาน ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานสูงขึ้น และ
เพื่อใหคาของงานในตําแหนงอยูระดับทรงคุณวุฒิ และกรมอาจจะเสนอขอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่มีคาของงานสูงขึ้น เปนระดับทรงคุณวุฒิ
2) ควรสรางทางกาวหนาในสายอาชีพใหผูดํารงตําแหนงสถาปนิก (ซึ่งเปนตําแหนง
ภายใตกองชาง) ขึ้นสูตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (ปจจุบันชื่อตําแหนงในสายงานคือผูอํานวยการ
เฉพาะดานวิศวกรรม) โดยกรมอาจเสนอขอ อ.ก.พ.กระทรวง เปลี่ยนชื่อตําแหนงในสายงาน จาก
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดานวิศวกรรม เปนผูอํานวยการ เปนการเฉพาะคราวในกรณีที่จะแตงตั้งผู
ดํารงตําแหนงสถาปนิกชํานาญการพิเศษที่มีคุณสมบัติขึ้นดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง

10. การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการจั ดทําข อเสนอเสนทาง
กาวหนาในสายอาชีพ ในสายงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของกรม และหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงที่สําคัญ จํานวน 11 สายงาน แลว ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ.2554 เห็นควร
ใหมีแผนดําเนินการ ดังนี้
กิจกรรม
ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ
10.1 จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ และ มีแผนสรางความกาวหนาใน คณะทํางานจัดทําแผนสราง
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่จําเปนในการ สายงานครบทุกสายงานที่มี ความกาวหนาในสายงานฯ
เขาสูตําแหนง ในสายงานที่เหลือทั้งหมด
ในกรมพัฒนาที่ดิน
10.2 ประกาศหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการ มีหลักเกณฑการแตงตั้ง
ขาราชการ

กองการเจาหนาที่

คณะทํางานจัดทําแผนสรางความกาวหนา
ในสายงานใหแกบคุ ลากรกรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน 2553

