แผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาทีด่ ิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เห็นชอบให้นําระบบการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) มาใช้ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยในปี พ.ศ.2556 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินงาน
ตามกรอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2556 ด้านการประเมินประสิทธิภาพและ
ด้านการพัฒนาองค์การ ดังนี้
ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ(ร้อยละ 4)
ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร(ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ(ร้อยละ 3)
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 3)
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในส่วนของประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ : การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรนําหนักร้อยละ 5
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ
ขององค์การ (ร้อยละ 2)
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความ
พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร(ร้อยละ 1.5)
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(ร้อยละ 1.5)
กองการเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดที่ 8.2 และ ตัวชี้วัดที่ 8.3 โดยจะต้องนํา
ผลการสํารวจข้อมูลซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human
Resource Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 10 ข้อคําถาม มาวิเคราะห์ร่วมกับ
แผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และลักษณะสําคัญขององค์การ เพื่อวางโครงการ และกิจกรรม และ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยจะต้องส่งแผนพัฒนาบุคลากรไปยังสํานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
ในการนี้ กรมฯ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครื่องมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ และใช้ในการติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การสําหรับนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดําเนินงานในด้านอื่นขององค์การต่อไป

3. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556
3. เสนอกรมฯ ลงนามอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
4. ผลการดําเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
---------------------------------------------------------------

1-4

แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปัจจัยการ
สํารวจ
HRM

HRM

คําถามการสํารวจออนไลน์

Gap

3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อน
ระดับและการโยกย้ายบุคลากร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้
ความสามารถ และผลงาน

2.0

5. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามี
แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทําให้
อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้ม
ลดลง

1.5

ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *
1. การกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ - ผลการสํารวจทีม่ ี Gap สูง
และการโยกย้ายข้าราชการอย่างโปร่งใส - แผนกลยุทธ์การบริหาร
เป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักความรู้
ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ประเด็น
ความสามารถและผลงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

2.(1) โครงการ HR Mobile
(เรื่องการเลื่อนระดับและการโยกย้าย
บุคลากร)
- กําหนดแนวทางในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรไว้
3.(1) โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด (KPI Cascading)

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับและการโยกย้าย
ข้าราชการโดยเน้นการมี
ส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรม
- ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
HR Mobile

- ผลการสํารวจทีม่ ี Gap สูง
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR
- ร้อยละความพึงพอใจของ
Scorecard) ประเด็น
ผูร้ ่วมกิจกรรมการชี้แจงทํา
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ความเข้าใจในระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์
ระดับ 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มสรรหาฯ
กองการเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 70

กลุ่มสรรหาฯ
กองการเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 70

กองแผนงาน

1-5
ปัจจัยการ
สํารวจ

คําถามการสํารวจออนไลน์

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์
1 หลักเกณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

2 ช่องทาง

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

4.(1) กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path)
(นําร่อง) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และ
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

- มีหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของตําแหน่ง
ผอ.สพข. และ ผอ.สพด.
- จํานวนช่องทางการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Career Path ให้แก่
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

5. โครงการจัดหาแหล่งทุนเพื่อศึกษา/
ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ

- ระดับความสําเร็จของการ
จัดหาแหล่งทุนเพื่อศึกษา/
ดูงาน ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ระดับ 3

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

6. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยหน่วยงาน/
บุคคลดีเด่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจใน
องค์กร

- มีการจัดกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยหน่วยงาน/บุคคล
ดีเด่นในระดับกรมฯ

1 ครั้ง

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

7. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างความผาสุก
ให้กับบุคลากร
7.1 โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่
อาศัยของข้าราชการ

- ระดับความสําเร็จของการ
จัดสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

ระดับ 3

กลุ่มสวัสดิการฯ
กองการเจ้าหน้าที่

1-6
ปัจจัยการ
สํารวจ

คําถามการสํารวจออนไลน์

Gap

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *

7.2 โครงการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและการทํางาน (จัดรอบเวลา
การทํางาน)
7.3 ตรวจสุขภาพประจําปี

HRM

HRM

1. ส่วนราชการของข้าเพเจ้ามี
นโยบายและเป้าหมายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจน
และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ

2. การมอบหมายงานให้แก่
บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความชัดเจน และ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

1.3

1.3

7.4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
โดยการส่งคําอวยพรในวาระต่างๆ ให้แก่
ข้าราชการเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางาน
ผ่านสื่อ Digital
8. การกําหนดนโยบายและเป้าหมาย
- ผลการสํารวจทีม่ ี Gap สูง
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ยุทธศาสตร์กรมฯ ด้าน
การพัฒนาองค์กร
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR
2.(2) โครงการ HR Mobile
(เรื่องนโยบายและเป้าหมายด้านการ
Scorecard)
บริหารทรัพยากรบุคคล)
3.(2) โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอด - ผลการสํารวจทีม่ ี Gap สูง
ตัวชี้วัด (KPI Cascading)
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์
ระดับ 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มสวัสดิการฯ
/กลุ่มทะเบียน
ประวัตฯิ
กองการเจ้าหน้าที่

- ระดับความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปี้

ระดับ 3

กลุ่มสวัสดิการฯ
กองการเจ้าหน้าที่

- ระดับความสําเร็จของ
โครงการจัดส่งคําอวยพรใน
วาระต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ

ระดับ 3

กลุ่มสวัสดิการฯ/
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

- ระยะเวลาในการกําหนด
นโยบายการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พ.ค. 2556

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

- ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
HR Mobile
- ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับสํานัก/กองที่มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดย
การถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม

ร้อยละ 70

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างความสมดุลของ
ชีวิตและการทํางาน
(จัดรอบเวลาการทํางาน)

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่
ร้อยละ 100 กองแผนงาน

1-7
ปัจจัยการ
สํารวจ

HRD

คําถามการสํารวจออนไลน์

6. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมี
บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ข้าเพจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น
การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น

Gap

1.3

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *

ตัวชี้วัด

แนวทางที่กรมฯกําหนด
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรมการชี้แจงทํา
ความเข้าใจในระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
3.(3) โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอด - ผลการสํารวจทีม่ ี Gap สูง - ร้อยละของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI Cascading)
- แผนกลยุทธ์การบริหาร ระดับสํานัก/กองที่มีการ
ทรัพยากรบุคคล (HR
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Scorecard) ประเด็น
เพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดย
ยุทธศาสตร์ที่ 5,7
การถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
แนวทางที่กรมฯกําหนด
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรมการชี้แจงทํา
ความเข้าใจในระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด
9.(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
หลักสูตร “การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(Coaching)”
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(Coaching)”

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 70

กองแผนงาน

ร้อยละ 100

กองแผนงาน

ร้อยละ 70

กองแผนงาน

ร้อยละ 70

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

1-8
ปัจจัยการ
สํารวจ
HRM

คําถามการสํารวจออนไลน์
4. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของ
ตนเอง

Gap
1.0

HRD

7. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วน
1.0
ราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

HRD

10. บุคลากรในส่วนราชการของ
ข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ
ทําให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจ
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

1.0

HRD

8. ข้าพเจ้าได้รับความรู้ ทักษะ
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความต้องการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ

0.9

ข้อมูลปัจจัยนําเข้าในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *
4.(2) กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
- ผลการสํารวจทีม่ ี Gap
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) ทรัพยากรบุคคล (HR
(นําร่อง) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงาน Scorecard) ประเด็น
พัฒนาที่ดินเขต และผู้อํานวยการสถานี ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาที่ดิน
- นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนโยบาย
กรมพัฒนาที่ดิน
2.(3) โครงการ HR Mobile (เรื่องความ - ผลการสํารวจทีม่ ี Gap
สอดคล้องของแผนพัฒนาบุคลากร กับ - แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ขององค์กร)
ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
9.(2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
- ผลการสํารวจทีม่ ี Gap
หลักสูตร “การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา - ยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
(Coaching)”
ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3
2.(4) โครงการ HR Mobile
- ผลการสํารวจทีม่ ี Gap
(เรื่องการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
- แผนกลยุทธ์การบริหาร
จากผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการ) ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์
1 หลักเกณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

2 ช่องทาง

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานฯ
กองการเจ้าหน้าที่

ร้อยละ 70

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
(Coaching)”

ร้อยละ 70

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

- ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
HR Mobile

ร้อยละ 70

กลุ่มพัฒนาบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด
- มีหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของตําแหน่ง
ผอ.สพข. และ ผอ.สพด.
- จํานวนช่องทางการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Career Path ให้แก่
ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน
- ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
HR Mobile
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(ร่าง)
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา 1. การกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายข้าราชการ อย่างโปร่งใสเป็นธรรม บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถและผลงาน .
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับและการ
โยกย้ายข้าราชการ
2. ดําเนินการจัดทํายกร่าง
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการ
โยกย้ายข้าราชการ
3. ดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและ
การโยกย้ายข้าราชการ เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์
4. นําเสนอ อ.ก.พ.กรม เพื่อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
และการโยกย้ายข้าราชการ
5. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับและการโยกย้ายข้าราชการ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
หลักเกณฑ์การ กลุ่มสรรหาและ
เลื่อนระดับและ บรรจุแต่งตั้ง
การโยกย้าย กองการเจ้าหน้าที่
ข้าราชการ
ผลผลิต
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แผนการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556
2. HR Mobile

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของกองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อวางรูปแบบ
กําหนดการ และผู้รับผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานโครงการ HR Mobile โดย
มีประเด็นการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ เช่น
1.1 นโยบายและเป้าหมายด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 ความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาบุคลากร กับทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
1.3 การเลื่อนระดับและการ
โยกย้ายบุคลากร
1.4 การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ
2. ประสานงานกับหน่วยงาน
เป้าหมาย (สํานัก/กอง)ที่จะลงพื้นที่ใน
เรื่อง เพื่อกําหนดแผนการจัด HR
Mobile

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
ข้าราชการได้รับ กองการเจ้าหน้าที่ 100,000
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
นโยบายการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรของกรม
รวมทั้งเกิดการ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในแนว
ทางการปฏิบัติ
ต่างๆ
ผลผลิต

2-3

กิจกรรม/ขั้นตอน
3. ดําเนินงานโครงการ HR Mobile
- จัดโครงการฯ เดือนละ 3ครั้ง
รวม 15 ครั้ง
ส่วนภูมิภาค จํานวน 12 ครั้ง
ส่วนกลาง จํานวน 3 ครั้ง
4. สรุปผล และประเมินผล
ความสําเร็จภาพรวมของโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง

ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

2-4
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
กําหนดแนวทางการกําหนด
ตัวชี้วัด
1. กําหนดแนวทางการจัดทํา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (IPA) และ
ตัวชี้วัดเลื่อนเงินเดือน
2. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ
กรมฯ
3. ชี้แจงทําความเข้าใจ กอง/สํานัก
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานและตัวชี้วัด
เงินเดือน
4. จัดพิธีลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
5. ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

3. โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Cascading)

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต
กอง/สํานัก ทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จํานวน 26
หน่วยงาน ได้รับ
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
จากระดับองค์กรลงสู่
ระดับบุคคล

ผู้รับ
ผิดชอบ
กอง
แผนงาน

งบประมาณ
(บาท)
-

2-5
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนด
เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง
ผอ.สพข. และ ผอ.สพด.
2. ตั้งคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งและ
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ของ
ตําแหน่ง ผอ.สพข.และ ผอ.สพด.

3. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณา
กําหนดเส้นทางก้าวหน้าของ
ตําแหน่ง ผอ.สพข. และ ผอ.สพด.

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

4. กิจกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
(นําร่อง) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

.

ผลผลิต

.
ผู้รับ
ผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่

คําสั่งตั้งคณะทํางาน
พิจารณากําหนด
เส้นทางความก้าวหน้า
ของตําแหน่งผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.
คําสั่งตั้งคณะกรรมการ กองการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
การเข้าสู่ตําแหน่ง
และเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของ
ตําแหน่งภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการ
กองการ
ดําเนินการหลักเกณฑ์ เจ้าหน้าที่
การเข้าสู่ตําแหน่ง
และเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของ
ตําแหน่ง ผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.

งบประมาณ
(บาท)
-

2-6
กิจกรรม/ขั้นตอน
4. ประชุมคณะทํางานฯ ของแต่ละ
ตําแหน่งเพื่อดําเนินการ
- วิเคราะห์งาน ขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบคุณสมบัติ สมรรถนะที่
จําเป็น
- จัดกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติใกล้เคียง
กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- กําหนดแนวทางในการเลื่อน
และโยกย้ายตําแหน่ง
- จัดทําผังแสดงความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
5. ประชุมคณะทํางานฯ ของแต่ละ
ตําแหน่งกําหนดหลักเกณฑ์โดย
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ความ
รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์หลักตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานหลักความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งพร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการเลื่อนและโยกย้าย
ตําแหน่ง

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต
ร่างหลักเกณฑ์การ
เข้าสู่ตําแหน่งและ
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของ
ตําแหน่งผอ.สพข.
และผอ.สพด.

ร่างหลักเกณฑ์การ
กําหนดผลงานตาม
เส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของ
ตําแหน่งผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่

กองการ
เจ้าหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

2-7
กิจกรรม/ขั้นตอน
6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่งและ
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และ
ผลงานของตําแหน่ง ผอ.สพข. และ
ผอ.สพด.
7. เสนอผู้บริหารอนุมัติหลักเกณฑ์
การเข้าสู้ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของตําแหน่งผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.
8. เสนอ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน
รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ชองตําแหน่ง ผอ.
สพข. และ ผอ.สพด.
9. จัดประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจในการกําหนดหลักเกณ์การ
เข้าสู่ตําแหน่งและเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของตําแหน่ง ผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงาน กองการ
เจ้าหน้าที่
ผลผลิต

หลักเกณฑ์การเข้าสู่
กองการ
ตําแหน่งและเส้นทาง เจ้าหน้าที่
สั่งสมประสบการณ์
ของตําแหน่ง ผอ.สพข.
และ ผอ.สพด.
อ.ก.พ. กรมพัฒนา
กองการ
ที่ดิน รับทราบ
เจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ตําแหน่งและเส้นทาง
สั่งสมประสบการณ์
ของตําแหน่ง ผอ.
สพข. และ ผอ.สพด
รายงานสรุปผลการ
กองการ
ประชุมชี้แจงและ
เจ้าหน้าที่
สรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ

งบประมาณ
(บาท)

2-8
กิจกรรม/ขั้นตอน
10. สรุปรูปแบบประเมินผลความ
พึงพอใจเสนอผู้บริหารพิจารณา
และประกาศให้ทราบทั่วกัน
11. จัดทําเอกสารและเผยแพร่ให้
ข้าราชการทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต
รายงานสรุปผล
ความพึงพอใจใน
การกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า
เอกสารเผยแพร่

ผู้รับ
ผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่
กองการ
เจ้าหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

2-9
แผนการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

5. จัดหาแหล่งทุนเพื่อศึกษา/ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดหาแหล่งทุน ศึกษา ดูงาน
ฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ
1. สืบค้น ศึกษา แหล่งให้ทุนของรัฐ
และเอกชน
2. ติดต่อประสานรายละเอียด
ลักษณะทุนประเภทต่างๆ
3. เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครขอรับ
ทุนจากแหล่งต่างๆ อาทิ สํานักงาน
ก.พ. สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยต่างๆ
4. ประสานงาน ตั้งกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครรับทุน หากเป็นทุนที่
ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรม
ฯ และประกาศรับสมัครข้าราชการ
เพื่อรับทุน
5. ทําหนังสือ ถึง คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน เพื่อ
แจ้งคณะกรรมการฯประชุมพิจารณา
ผู้สมัครรับทุน
6. แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
จํานวนแหล่งทุน กลุ่มพัฒนาบุคคล
ศึกษา ดูงาน
กองการเจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
ผลผลิต

2 - 10
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดทํากิจกรรมยกย่องชมเชย
หน่วยงาน/
บุคคลดีเด่น เพื่อสร้างความภูมิใจใน
องค์กร

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

6. ยกย่องชมเชยหน่วยงาน/บุคคลดีเด่น เพื่อสร้างความภูมิใจในองค์กร

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรมยกย่อง กลุ่มงานคุ้มครอง
ชมเชยหน่วยงาน/
จริยธรรม
บุคคลดีเด่นเพื่อ กลุ่มพัฒนาบุคคล
สร้างความภูมิใจ กองการเจ้าหน้าที่
ในองค์กร
ผลผลิต

2 - 11
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
7.1 โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่
อาศัยของข้าราชการ
ขั้นตอน
1. ผู้ประสงค์จะกู้ติดต่อกับต้น
สังกัดเพื่อจัดทํา
- หนังสือรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้าง
- หนังสือรับรองการหัก
เงินเดือน
2. นําเอกสารพร้อมหลักฐานอื่นๆ
เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ติดต่อยื่นเรื่อง
ขอกู้กับสาขาของธนาคาร
3. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติ
และอนุมัติสินเชื่อ
4. ผู้กู้โอนเงินไปชําระกับ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้

7. จัดสวัสดิการเพื่อสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556
.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
บุคลากรของกรมฯ กลุ่มสวัสดิการฯ
มีที่อยู่อาศัยเป็น กองการเจ้าหน้าที่
ของตนเอง
ผลผลิต

2 - 12

กิจกรรม/ขั้นตอน
7.2 โครงการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและการทํางาน (จัดรอบ
เวลาการทํางาน)
ขั้นตอน
1. พิจารณาเสนอกรมฯ เห็นชอบ
มาตรการสลับเวลาทํางานของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจร
2. แจ้ง สํานัก/กอง ให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ
เลือกเวลาทํางานตามมติครม.
3. สรุปข้อมูลการเลือกเวลา
ทํางานตามมาตรการสลับเวลา
ทํางานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ เสนอกรมฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
กําหนดวันเริ่มการปฏิบัติงานและ
ทาบบัตรลงเวลาตามที่เลือก
5. พิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงรอบเวลาการปฏิบัติงาน
เฉพาะรายตามที่แจ้งความประสงค์

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รับ
ผิดชอบ
(บาท)
มีจํานวนรอบเวลา กลุ่มทะเบียน
การปฏิบัติงานให้
ประวัติฯ
บุคลากรได้เลือก กองการเจ้าหน้าที่
จํานวน 3 รอบ
ผลผลิต

2 - 13

กิจกรรม/ขั้นตอน
7.3 ตรวจสุขภาพประจําปี
ขั้นตอน
1. ติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เพื่อจัดทํารายละเอียดเสนอกรมฯ
2. ทําบันทึกขออนุมัติของกรม
ดําเนินการ
3. แจ้งเวียนให้สํานัก กองฯลฯ ส่ง
รายชื่อผู้ที่ประสงค์ จะเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพมาที่กลุ่มสวัสดิการฯ
4. รวบรวมรายชื่อผู้ตรวจพร้อม
หนังสือตอบรับไปร.พ.บ้านแพ้ว
5. ประสานกับ ร.พ.บ้านแพ้ว เพื่อ
กําหนดวัน-เวลาและสถานที่ตรวจฯ
6. แจ้งเวียนให้สํานัก กอง ฯลฯ
ทราบกําหนดวัน-เวลา และสถานที่
ตรวจ
7. ประสานกับสํานักงาน
เลขานุการกรมฯ และสํานัก
วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ขอใช้สถานที่

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รับ
ผิดชอบ
(บาท)
บุคลากรของกรมฯ กลุ่มสวัสดิการฯ
ได้รับการตรวจ
กองการเจ้าหน้าที่
สุขภาพทุกๆ 3
เดือน
ผลผลิต

2 - 14

กิจกรรม/ขั้นตอน
7.4 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ขั้นตอน
1. กองการเจ้าหน้าที่ มอบหมาย
ให้บุคลากรร่วมดําเนินการใน
ลักษณะของคณะทํางาน
2. ออกแบบและจัดทําการ์ดอวย
พรในระบบ Digital ในวาระต่าง ๆ
แก่บุคลากรที่เป็นเครือข่ายในกรมฯ
3. ส่งการ์ดอวยพรในนามของกอง
การเจ้าหน้าที่ไปให้แก่บุคลากรที่มี
วาระฯ ทาง E-mail ของกรมฯ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
บุคลากรของกรมฯ กลุ่มสวัสดิการฯ
ได้รับการ์ดอวยพร กองการเจ้าหน้าที่
ในวาระต่างๆ เช่น
วันปีใหม่ วันเกิด
ฯลฯ
ผลผลิต

2 - 15
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. จัดทํา ยกร่าง นโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. นําเสนอ รธพ.บร. เพื่อพิจารณา
เสนอกรมฯ
3. นําเสนอ อธพ. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
4. ประกาศและสื่อสารให้บุคลากร
ทราบ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

8. การกําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
นโยบายและ
กลุ่มพัฒนาระบบฯ
เป้าหมายด้านการ กองการเจ้าหน้าที่
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผลผลิต

2 - 16
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Coaching and
Mentoring”
- จัดทําโครงการฝึกอบรมเสนอกรมฯ
อนุมัติโครงการและงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
- ดําเนินการเรื่องงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (เงินยืม)
- ติดต่อประสานงานวิทยากรและ
สถานที่อบรม
- แจ้งหน่วยงานต่างๆ ส่งรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
- ดําเนินการจัดฝึกอบรม
- จัดทําสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
- สรุปรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมใน
โปรแกรม DPIS
- ติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรมระยะ 3 หรือ 6 หรือ 12
เดือน
- จัดทําเกณฑ์ประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Coaching and Mentoring”

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับ
งบประมาณ
ผิดชอบ
(บาท)
จํานวนผู้ผ่านการ กลุ่มพัฒนาบุคคล 172,000
ฝึกอบรม 2 รุ่น กองการเจ้าหน้าที่ (2 รุ่น)
จํานวน 100 คน
(รุ่นละ 50 คน)
ผลผลิต

2 - 17
แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้
ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
2. หน่วยงานสรุปรายงานผลการ
พัฒนาความรู้ของข้าราชการในสังกัด
มายัง กกจ.
3. กกจ. ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาความรู้ของข้าราชการที่เข้ารับ
การพัฒนาความรู้ของแต่ละหน่วยงาน
4. กกจ. จัดส่งแบบสอบถามการ
ติดตามประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้เป็นผู้
ประเมิน และรวบรวมส่งมายัง กกจ.
เพื่อวิเคราะห์ผล

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปี งปม. พ.ศ. 2556

10. การติดตาม และยกย่องชมเชยผลการพัฒนาความรู้ ของข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

.

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รับ
ผิดชอบ
(บาท)
- ข้าราชการผ่าน - ผู้บังคับบัญชา
การประเมินผลการ ของข้าราชการ
พัฒนาความรู้
ที่เข้ารับการ
มากกว่าร้อยละ พัฒนาความรู้
80
- กองการ
- ข้าราชการผู้ที่มี เจ้าหน้าที่
ผลการประเมิน
สูงสุดของแต่ละ
หน่วยงานได้รับ
รางวัลยกย่อง
ชมเชยจากผู้บริหาร
รวม 26 คน
ผลผลิต

2 - 18

กิจกรรม/ขั้นตอน
5. สรุปผลการประเมินเสนอ
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ
พิจารณายกย่องชมเชยให้รางวัล
โดย
- กกจ. ดําเนินการรวบรวม
แบบสอบถามการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของ
ข้าราชการทุกหน่วยงาน
- จัดลําดับรายชื่อผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดจากการประเมินของแต่ละ
หน่วยงาน รวมจํานวน 26
หน่วยงาน
6. ยกย่องชมเชย
- กกจ. ขออนุมัติงบประมาณ
เพื่อจัดทํารางวัลยกย่องชมเชยผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
- มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกของแต่ละหน่วยงานในวัน
สถาปนากรมฯ วันที่ 23 พ.ค.
2556 โดยผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นผู้มอบรางวัล

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

