แผนกลยุทธกองการเจาหนาที่
ภายใตแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
-----------------------------------------------------1. วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ สมรรถนะสูง นําการ
เปลี่ยนแปลง โดยทํางานอยางมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
2. อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง
2.1 บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม
2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย และพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
2.3 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
3. พันธกิจตามยุทธศาสตร
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ
อาชีพ และยกระดับองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3.2 เสริมสรางการเปนขาราชการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
4. ยุทธศาสตร
4.1 สรางความเขมแข็งของระบบพิทักษคุณธรรมขององคกร
4.2 สรางระบบการพัฒนาบุคลากรในสายงานหลักใหมีศักยภาพและสมรรถนะที่หลากหลาย
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
4.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหรองรับกับนโยบาย
Thailand 4.0
4.4 ยกระดับการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

รายละเอียดแผนกลยุทธกองการเจาหนาที่ ภายใตแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร
1. สรางความเขมแข็ง
ของระบบพิทักษ
คุณธรรมขององคกร

กลยุทธ
1. ประชาสัมพันธภาพลักษณ
ขององคกร (Corporate
image) ในเรื่องความโปรงใส
เปนธรรม ในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เปาประสงค
1. มีชองทางการสื่อสารกับกลุม
ผูรับบริการของหนวยงานเพิ่มขึ้น

2 สรางเครือขายความรวมมือใน 2. มีเครือขายดานการปองกันและ
การปองกันและปราบปรามการ ปราบปรามการทุจริตกับหนวยงาน
ทุจริตกับหนวยงานภายในกรมฯ ภายในกรมฯ
2. สรางระบบการ
พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพและสมรรถนะ
ที่หลากหลายพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

3. ออกแบบแผนการพัฒนา
(Training Roadmap) เพื่อ
ขับเคลื่อนบุคลากรใหเพิ่มทักษะ
และประสบการณหลากหลาย
4. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถที่หลากหลาย
เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจได
เพิ่มขึ้นตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลง

3. มีแผน Training Roadmap
ครบทุกสายงาน

4. มีระบบ Job Rotation ที่มี
ประสิทธิภาพ
5. มีองคความรูของสายงานหลัก
เพิ่มขึ้น

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. โครงการพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารของกองการ
เจาหนาที่

1. จํานวนชองทางการสื่อสารกับ
ผูเกี่ยวของในดานงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิม

เพิ่มขึ้น 2
ชองทาง

2. โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือในดานการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. โครงการสรางระบบ
Training Roadmap ของ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน

2. จํานวนเครือขายกับหนวยงาน
ภายในกรมฯ

1 เครือขาย กลุมวินัย
ภายใน 1 ป กลุม งานคุมครองฯ

4. โครงการออกแบบและ
จัดทําระบบ Job Rotation
5. โครงการจัดการความรูใน
สายงานหลัก

3. ระยะเวลาที่ Training
Roadmap ของสายงานที่เกี่ยวของ
จัดทําเสร็จสิ้น

ภายในป
2561

4. ระยะเวลาที่ระบบ Job
Rotation ดําเนินการเสร็จสิ้นและ
นํามาใชได
5. จํานวนองคความรูของสายงาน
หลัก

ภายในป
2564

ผูรับผิดชอบ
ทุกกลุม/ฝาย

กลุมพัฒนาบุคคล

กลุมพัฒนา
ระบบงานฯ
กลุมสรรหาฯ
ไมนอยกวา กลุมพัฒนาบุคคล
2 องค
ความรู/ป
2

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

3. เพิ่มศักยภาพของ
5. พัฒนาบุคลากรของกองการ
บุคลากรใหรองรับกับ
เจาหนาที่ใหมีความสามารถใน
นโยบาย Thailand 4.0 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสูง

6. ใชระบบ Career Path เปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนให
บุคลากรมีความรู ทักษะดาน
สารสนเทศระดับสูง

7. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองการเจาหนาที่ ใหทันสมัย

เปาประสงค

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

6. รอยละของงานกองการเจาหนาที่ รอยละ 70
ภายในป
ที่มีการนําระบบสารสนเทศมาใช
2564
7. รอยละของบุคลากรของกองการ รอยละ 70
เจาหนาที่ที่สามารถใช Software ได ภายในป
2561
อยางนอย 5 โปรแกรมขึ้นไป
8. จํานวนเอกสาร/รายงานของกอง ไมนอยกวา
การเจาหนาที่ที่สามารถปรับเปลี่ยน 5 เรื่อง/ป
จากระบบ Manual เปนระบบ
e-Report
ภายในป
9. เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 7. โครงการทบทวน Career 9. ระยะเวลาที่ระบบเสนทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการ Path ของกรมพัฒนาที่ดิน
กาวหนาในอาชีพที่ไดทําการทบทวน
2562
แลว และไดรับการอนุมัติใหนํามา
ทบทวนใหรองรับกับการ
ดําเนินการได
เปลี่ยนแปลง
ภายใน 1 ป
10. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ
10. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลังจาก
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสูงขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
โครงการ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดรับการ
อนุมัติ
11. มี Hardware และ Software 8. โครงการพัฒนาHardware 11. ระยะเวลาที่ Hardware และ
ภายในป
ที่มีประสิทธิภาพสามารถผลักดันให และ Software ของกองการ Software ไดรับการพัฒนาเสร็จสิ้น
2564
ภารกิจบรรลุเปาหมาย
เจาหนาที่

6. มีการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศกับภารกิจงานเพิ่มขึ้น
7. บุคลากรของกองการเจาหนาทีม่ ี
ความรู/ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงขึ้น
8. มีระบบ e-Report เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

6. โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากร HR ใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand
4.0

ผูรับผิดชอบ
ทุกกลุม/ฝาย

กลุมพัฒนา
ระบบงานฯ

ทุกกลุม/ฝาย

3

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
8. พัฒนาขอมูลสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคลบนระบบ IT

4. ยกระดับการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของบุคลากรดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค

12. มีระบบ e – Work
Instruction ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถชวยลดการผิดพลาดในการ
ทํางาน
9. สรางระบบในการพัฒนา
13. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่นํา
บุคลากรดวยระบบ e-Learning เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
และ e-Training เพื่อให
ประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากรมีความรูหลากหลาย
บุคลากร
เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น 14. มีองคความรูที่มีความสําคัญตอ
ภารกิจ/ยุทธศาสตรของกรมฯ บรรจุ
ลงใน e-Learning/e-Training
เพิ่มขึ้น

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

9. โครงการพัฒนาขอมูล
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
บนระบบ IT

12. รอยละของขอมูลสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานที่สามารถใชไดบน
ระบบ IT

รอยละ 90 ทุกกลุม/ฝาย

10. โครงการสรางองคความรู
ที่มีความสําคัญตอภารกิจ/
ยุทธศาสตรของกรมฯในคลัง
ความรูขององคกร
11. โครงการพัฒนาระบบใน
การพัฒนาบุคลากรดวยระบบ
e-Learning และ e-Training

13. จํานวนองคความรูที่มี
ความสําคัญตอภารกิจ/ยุทธศาสตร
ของกรมฯ
14. จํานวนหลักสูตรที่เกี่ยวของที่
ถูกบรรจุอยูใน e-Learning และ eTraining

2 องค
ความรู/ป

กลุมพัฒนาบุคคล

รอยละ 75

4

