แผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
จานวน ๑๖ แผนงาน

๑. ผลคะแนนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เอกสารแนบ ๑

สรุปผลคะแนนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มิติ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
รวม

๑

ค่านาหนักของมิติ
๒๐
๑๕
๒๕
๑๕
๒๕
๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
๑๔.๙๖
๑๔.๔๘
๒๐.๐๐
๑๓.๒๐
๒๔.๐๐
๘๗.๘๙

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
แผนงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
หน่วยงานในกรมฯ มี
๑. แผนอัตรากาลัง
พัฒนาและปรับปรุง
อัตรากาลัง ที่เหมาะสม
โครงสร้างและอัตรากาลังให้ กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับบทบาท
ไป
ภารกิจและเหมาะสมกับ
๒. แผนการสรรหา
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
บุคลากรให้รองรับ
ระบบราชการ ๔.๐
กรมฯ มีโครงสร้างที่
๓. แผนปรับปรุง
เหมาะสมกับบริบทที่
โครงสร้างกรมฯ
เปลี่ยนแปลงไป
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
มีแผนเส้นทางสร้าง
๔. แผนสร้าง
พัฒนาระบบความก้าวหน้า ความก้าวหน้าในสาย
ความก้าวหน้า
ในอาชีพทุกตาแหน่ง
อาชีพทุกตาแหน่งหลัก ในสายอาชีพ
ของกรมฯ
๕. แผนการสับเปลี่ยน
(นาหนักร้อยละ ๓๐)
หมุนเวียนงานตาแหน่ง
สาคัญของกรมฯ
๖. แผนสืบทอด
ตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ระดับคะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

กกจ.
(คณะทางานศึกษาสภาพ
กาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐)

ระดับความสาเร็จในการศึกษาสภาพ
กาลังคนทีส่ อดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

๒

๑.๔๐

ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการ
สรรหาบุคลากรให้รองรับระบบราชการ ๔.๐
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การ
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

๒

๑.๔๐

๕

๗.๐๐

ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูล
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ
ตาแหน่งประเภทอานวยการ
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานตาแหน่งสาคัญของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
คณะทางานจัดทาแผนสร้าง
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสืบทอด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ ตาแหน่ง
แผนสืบทอดตาแหน่งของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)

๕

๒.๑๐

๓

๑.๒๖

๕

๑.๘๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๑

๑๔.๙๖

กพร. และ
กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)
กกจ.
(คณะทางานจัดทาข้อมูล
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งประเภท
อานวยการ)

๒

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุม และใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗
มีคมู่ ือและแนวทาง
พัฒนากระบวนการบริหาร
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มี ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร
(นาหนักร้อยละ ๓๕)

๗. แผนการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กกจ.
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

๕

๕.๒๕

๔

๒.๑๐

๕

๒.๖๓

บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ ตามกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๓๐)

๙. แผนการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

ระดับความสาเร็จการดาเนินการตาม
แผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการดาเนินงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
กกจ.
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
(คณะทางานจัด
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล
และจัดการชีแจงการ (นาหนักร้อยละ ๕๐)
บริหารงานบุคคลของ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
กองการเจ้าหน้าที่)
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

๕

๒.๒๕

๕

๒.๒๕

คะแนนรวม
มิติที่ ๒

๑๔.๔๘

๘. แผนการจัดทาคู่มือการ กกจ.
ปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แก่
หน่วยงาน

๓

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เข้าสูส่ ากล
พร้อมตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สากล อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๐. แผนพัฒนาบุคลากร กกจ.
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่ (กลุ่มพัฒนาบุคคล)
เปลี่ยนแปลง

ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

(นาหนักร้อยละ ๕๐)
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
๑๑. แผนพัฒนาทักษะ
กกจ. และ
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
ด้านดิจทิ ัลเพื่อปรับเปลี่ยน คณะทางานจัดทา
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลเพือ่
สู่รัฐบาลดิจิทัล
แผนพัฒนาทักษะด้าน ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลีย่ น
สู่รัฐบาลดิจิทัล
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
บุคลากรได้รบั การพัฒนา ๑๒. แผนพัฒนารายบุคคล กกจ.
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
เข้าสูส่ ากล
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

๔

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้
๕

๖.๒๕

๑

๑.๒๕

๕

๑๒.๕๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๓

๒๐.๐๐

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
มีระบบการบริหาร
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคลที่มี
บุคคลให้มีความโปร่งใส และ ความโปร่งใส เป็นธรรม
เป็นไปตามระบบคุณธรรม
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

๑๓. แผนการทบทวนและ กกจ.
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
(กลุ่มสรรหาบรรจุและ หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล
แต่งตัง)
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
๑๔. แผนการป้องกันและ ศปท.
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ปราบปรามการทุจริต
แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ

๑๕. แผนการสารวจความ กกจ.
คิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

๕

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้
๕

๕.๒๕

๕

๕.๒๕

๓

๒.๗๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๔

๑๓.๒๐

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ความผาสุกและความผูกพัน
ต่อองค์กร

เป้าประสงค์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการทางาน ขวัญ
กาลังใจ แรงจูงใจ ใน
การสร้างสรรค์และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑๖. แผนพัฒนาคุณภาพ กกจ.
ชีวิต ความผาสุกและความ (กลุ่มสวัสดิการและ
ผูกพันของบุคลากรของ
เจ้าหน้าทีส่ ัมพันธ์)
กรมฯ

ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๘๐)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ของกรมฯ

(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้
๕

๒๐.๐๐

๔

๔.๐๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๕

๒๔.๐๐

(นาหนักร้อยละ ๒๐)

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้คะแนน ๘๗.๘๙

๖

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๗

แผนงาน/โครงการที่ ๑ : แผนอัตรากาลัง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ หน่วยงานในกรมฯ มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการศึกษาสภาพกาลังคนทีส่ อดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และนโยบายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. สารวจและรวบรวมข้อมูลกาลังคน
ของกรมฯ
๓. ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนใน
ปัจจุบนั ของกรมฯและการสูญเสีย
กาลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุ
๔. ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้
สอดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐
๕. สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ

๑ คะแนน
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐และนโยบายอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
๒ คะแนน
สารวจและรวบรวมข้อมูลกาลังคนของกรมฯ
๓ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนในปัจจุบันของ
กรมฯและการสูญเสียกาลังคนเนื่องจากการ
เกษียณอายุ
๔ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้สอดคล้องกับ
ระบบราชการ ๔.๐
๕ คะแนน
สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานศึกษา
สภาพกาลังคนของ
กรมฯ เพือ่ รองรับ
ระบบราชการ ๔.๐)

กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสัง่ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตังคณะทางาน
ศึกษาสภาพกาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับระบบ
ราชการ ๔.๐ คณะทางานฯ ได้ดาเนินการ ดังนี
๑. ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ระบบราชการ ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์งานวิจัยและ
พัฒนากรมฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔
๒. สารวจข้อมูลบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ภาพรวมอัตรากาลัง การเกษียณอายุ
ราชการปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๓. จัดทาแบบสารวจสภาพกาลังคนเพื่อให้
หน่วยงานจัดทาข้อมูลความต้องการในสาขาวิชาที่
รองรับระบบราชการ ๔.๐ เพื่อนามาวิเคราะห์
ขณะนีอยู่ระหว่างสรุปข้อมูล

คะแนนทีไ่ ด้ = ๒ คะแนน
๘

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการที่ ๒ : แผนการสรรหาบุคลากรให้รองรับระบบราชการ ๔.๐
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ หน่วยงานในกรมฯ มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการสรรหาบุคลากรให้รองรับระบบราชการ ๔.๐ (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และนโยบายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. สารวจและรวบรวมข้อมูลกาลังคน
ของกรมฯ
๓. ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนใน
ปัจจุบนั ของกรมฯและการสูญเสีย
กาลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุ
๔. ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้
สอดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐
๕. สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจ
(คณะทางานศึกษา
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล สภาพกาลังคนของ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐และนโยบายอืน่ ที่ กรมฯ เพื่อรองรับ
เกี่ยวข้อง
ระบบราชการ ๔.๐)
๒ คะแนน
สารวจและรวบรวมข้อมูลกาลังคนของกรมฯ
๓ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนในปัจจุบันของ
กรมฯและการสูญเสียกาลังคนเนื่องจากการ
เกษียณอายุ
๔ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้สอดคล้องกับ
ระบบราชการ ๔.๐
๕ คะแนน
สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ
คะแนนทีไ่ ด้ = ๒ คะแนน
๙

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการเหมือนแผนงานที่ ๑ แผนอัตรากาลัง
กองการเจ้าหน้าที่ มีคาสัง่ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตังคณะทางาน
ศึกษาสภาพกาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับระบบ
ราชการ ๔.๐ คณะทางานฯ ได้ดาเนินการ ดังนี
๑. ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ระบบราชการ ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์งานวิจัยและ
พัฒนากรมฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔
๒. สารวจข้อมูลบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ภาพรวมอัตรากาลัง การเกษียณอายุ
ราชการปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๓. จัดทาแบบสารวจสภาพกาลังคนเพื่อให้
หน่วยงานจัดทาข้อมูลความต้องการในสาขาวิชาที่
รองรับระบบราชการ ๔.๐ เพื่อนามาวิเคราะห์

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๓ แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการตามขันตอนการจัดทาแผน
ปฏิรูปองค์การ ดังนี
๑. แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผน
ปฏิรูปองค์การ
๒. วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ใน
ปัจจุบนั และอนาคต
๓. คณะทางานพิจารณาการจัดทา
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลังที่รองรับบทบาทภารกิจใหม่
ในอนาคต
๔. เสนอกรมฯ พิจารณา
๕. เสนอแผนปฏิรูปองค์การไปที่
กระทรวง

๑ คะแนน
แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การ
๒ คะแนน
วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ในปัจจุบัน
และอนาคต
๓ คะแนน
คณะทางานพิจารณาการจัดทาข้อเสนอ
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังที่
รองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต
๔ คะแนน
เสนอกรมฯ พิจารณา
๕ คะแนน
เสนอแผนปฏิรูปองค์การไปที่กระทรวง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และ กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)

๑. กรมฯ มีคาสั่งที่ ๑๒๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผน
ปฏิรูปองค์การของกรมฯ
๒. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ใน
ปัจจุบนั (วิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรอง)
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจ (การปรับ
บทบาทภารกิจของกรมฯ /การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและกาลังคนที่จะรองรับบทบาทใหม่ใน
อนาคต / สิ่งที่ต้องดาเนินการในระยะ ๓ ปี)
๓. คณะกรรมการฯ จัดทาข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลังที่รองรับบทบาทภารกิจ
ใหม่ในอนาคต โดยเห็นชอบตามที่กรมฯ ขอ
ปรับปรุงโครงสร้างไว้เดิม คือ ตังกองกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุพ์ ืช และเปลี่ยนชื่อสถาบันวิจยั
ยางเป็นกองควบคุมยาง
๔. เสนอกรมฯ พิจารณาเห็นชอบแผนแล้ว
๕. เสนอกระทรวงพิจารณา

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๐

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๔ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของตาแหน่งประเภทอานวยการ (นาหนักร้อยละ ๓๕)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาข้อมูลประสบการณ์ที่
หลากหลายของตาแหน่ง
ประเภทอานวยการตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/
ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘
๓. เสนอกรมฯ
๔. เสนอกระทรวงฯ เพื่อเสนอ
อ.ก.พ.กระทรวง
๕. ประกาศใช้

๑ คะแนน
ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒ คะแนน
จัดทาข้อมูลประสบการณ์ที่
หลากหลายของตาแหน่งประเภท
อานวยการ ตามหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลง
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘
๓ คะแนน
เสนอกรมฯ
๔ คะแนน
เสนอกระทรวงฯ เพื่อเสนอ
อ.ก.พ.กระทรวง
๕ คะแนน
ประกาศใช้

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะท างานจั ด ท า
ข้อมู ล ประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย
ตามมาตรฐาน
ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
ประเภทอานวยการ)

กองการเจ้ า หน้ า ที่ มี ค าสั่ งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๙ แต่งตังคณะทางานจัดท าข้อมูลประสบการณ์ ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
คณะทางานฯ ดาเนินการดังนี
๑. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ของตาแหน่งประเภทอานวยการ เช่น หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง
ประสบการณ์ ในงานที่ ห ลากหลายส าหรั บ ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการ มาตรฐานกาหนดต าแหน่ ง กฎกระทรวงแบ่ งส่ ว น
ราชการกรมฯ การแบ่งงานภายใต้กอง/สถาบัน/สานัก และหน้าที่
ความรับผิดชอบ
๒. จัดทาข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายของตาแหน่งประเภท
อานวยการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี
๑) ต่างสายงาน จัดทาข้อมูลจากสายงานตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) ต่างหน่วยงาน จัดทาข้อมูลของกอง/สถาบัน/สานัก ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
๓) ต่างพืนที่ จัดทาข้อมูลตามอาเภอหรือจังหวัดที่มี สานักงาน
ตังอยู่ในพืนที่นันๆ
๔) ต่างลักษณะงาน จัดทาข้อมูลลักษณะงานจากลักษณะงาน
ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ในกอง/สถาบัน/สานัก
๑๑

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ
๓. เสนอกรมฯ พิจารณาและ อ.ก.พ.กรม ครังที่ ๓/ ๒๕๖๑ วันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบข้อมูลประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
ดังกล่าว และให้นาเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาต่อไป
๔. อ.ก.พ.กระทรวงฯ ครังที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
พิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการของกระทรวงฯ
๕.กระทรวงฯ มีประกาศกระทรวงฯ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
กาหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งประเภทอานวยการของกระทรวงฯ

๑๒

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๕ แผนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตาแหน่งสาคัญของกรมฯ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานตาแหน่งสาคัญของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๕)
กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินการ
และคะแนนที่ได้
๑. ศึกษา กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
๑. คณะทางานจัดทาข้อมูลประสบการณ์ในงานที่
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ตาแหน่งที่จะ
ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(คณะทางานจัดทา
หลากหลายศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ๒ คะแนน
ข้อมูลประสบการณ์ใน หมุนเวียนเปลี่ยนงานข้าราชการให้มีประสบการณ์
๓. ร่างหลักเกณฑ์ในการสับเปลีย่ น ศึกษา วิเคราะห์ ตาแหน่งที่จะจัดทา
งานที่หลากหลายตาม ในงานที่หลากหลาย เช่น หนังสือสานักงาน ก.พ.
หมุนเวียนเปลี่ยนตาแหน่ง
แผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
มาตรฐานกาหนด
ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓ คะแนน
ตาแหน่งประเภท
๒๕๕๘ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
๕. ประกาศใช้แผนสับเปลี่ยน
ร่างหลักเกณฑ์ในการสับเปลี่ยน
อานวยการ)
สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการ
หมุนเวียน
หมุนเวียนเปลี่ยนตาแหน่ง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ตาแหน่งที่จะให้มีการ
๔ คะแนน
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน สรุปผลการศึกษา เห็นว่า
เสนอกรมฯ เห็นชอบ
เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมข้าราชการมี
๕ คะแนน
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ประกาศใช้แผนสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กาหนดตาแหน่งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
คะแนนทีไ่ ด้ = ๓
พัฒนาบุคลากร จึงควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานให้กับข้าราชการทุกระดับ
๓. คณะทางานฯ จัดทาร่างประกาศกรมฯ เรื่อง
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานข้าราชการให้มี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

๑๓

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๖ แผนสืบทอดตาแหน่ง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (นาหนักร้อยละ ๓๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง
๒. กาหนดตาแหน่งเป้าหมาย
๓. ศึกษาเส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพของตาแหน่งเป้าหมาย
๔. วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งเป้าหมาย
๕. จัดทากรอบเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของตาแหน่งเป้าหมาย

๑ คะแนน
แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนสืบทอด
ตาแหน่ง
๒ คะแนน
กาหนดตาแหน่งเป้าหมาย
๓ คะแนน
ศึกษาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตาแหน่งเป้าหมาย
๔ คะแนน
วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ของตาแหน่งเป้าหมาย
๕ คะแนน
จัดทากรอบเส้นทางสัง่ สมประสบการณ์
ของตาแหน่งเป้าหมาย

คณะทางานจัดทาแผน
สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและแผนสืบ
ทอดตาแหน่งของกรมฯ

๑. กรมฯ มีคาสั่งที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสืบทอดตาแหน่งของกรมฯ
๒. คณะทางานฯ พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่งของกรมฯ แล้ว ดังนี
๒.๑ กาหนดตาแหน่งเป้าหมาย ให้ตาแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบ
ทอดตาแหน่งเป็นตาแหน่งที่จัดทา Career Path ไว้แล้ว คือ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง/สถาบัน/สานัก/ศทส./ลนก.
๒.๒ ศึกษาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตาแหน่งเป้าหมาย
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง/สถาบัน/สานัก/ศทส./ลนก.
ตาม Career Path ของกรมฯ ได้ คือ ตาแหน่งผู้อานวยการกลุม่ /
ผู้อานวยการศูนย์ / หัวหน้าด่านตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
จึงให้คัดเลือกผู้มีศักยภาพจากตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้สบื ทอดตาแหน่ง
๒.๓ วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งผู้อานวยการกอง/สถาบัน/สานัก/ศทส./
ลนก. แล้ว เป็นตาแหน่งทีต่ ้องมีสมรรถนะทางการบริหารและมี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
๒.๔ จัดทากรอบเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ของตาแหน่งเป้าหมาย
โดยวิเคราะห์จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านบริหารจัดการ
สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่งผู้อานวยการกอง/สถาบัน/สานัก
และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ผู้สืบทอดตาแหน่ง

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๔

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๗ แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. ศึกษา ความต้องการข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๒. การแบ่งประเภทข้อมูลและ
จัดเก็บ
๓. วิเคราะห์ข้อมูล
๔. ออกแบบรายงาน
๕. เสนอผู้บริหาร

๑ คะแนน
ศึกษา ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒ คะแนน
การแบ่งประเภทข้อมูลและจัดเก็บ
๓ คะแนน
วิเคราะห์ข้อมูล
๔ คะแนน
ออกแบบรายงาน
๕ คะแนน
เสนอผู้บริหาร

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

๑. ศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
กลุ่มในกองการเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาต้องการให้มีข้อมูลผู้มี
คุณสมบัติตาม Career Path ของผู้อานวยการกอง/สถาบัน/
สานัก และข้อมูลผู้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
๒. ศึกษา Career Path ของกรมฯ และหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสาหรับตาแหน่งประเภท
อานวยการ เพื่อ
๒.๑ วิเคราะห์รายการที่ต้องการในการจัดทาฐานข้อมูล เช่น
ประวัติการดารงตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติตาม ว ๑๗/๒๕๕๘
๒.๒ แบ่งประเภทการจัดเก็บข้อมูลแต่ละรายการ เช่น
ข้อความ ตัวเลข
๓. จัดทาฐานข้อมูลและออกแบบรายงาน ดังนี
๓.๑ ปรับปรุงข้อมูล ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าด่าน เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งประเภทอานวยการ
๓.๒ จัดทาข้อมูลข้าราชการที่มคี ุณสมบัติตาม Career Path
และประสบการณ์ที่หลากหลายตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๔. นาข้อมูลเสนอ ผอ.กกจ. เพื่อใช้ในการประชุมพิจารณาแต่งตัง

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๕

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๘ แผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์ มีคู่มือและแนวทางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
๑) ระดับความสาเร็จการดาเนินการตามแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน (นาหนักร้อยละ ๕๐)
๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว
๒. สารวจปัญหาในการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ
๓. วิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลและรูปแบบในการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านใหม่
๔.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
๕. สารวจการดาเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่กรม
ฯ มอบอานาจให้หน่วยงาน
ดาเนินการ และจัดทารายงาน
ปัญหาการปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จการดาเนินการตาม
กองการเจ้าหน้าที่
แผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้แก่หน่วยงาน
๑ คะแนน
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว
๒ คะแนน
สารวจปัญหาในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามคู่มือ
๓ คะแนน
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและรูปแบบในการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานใหม่
๔ คะแนน
จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
๕ คะแนน
สารวจการดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กรมฯ
มอบอานาจให้หน่วยงานดาเนินการ และจัดทา
รายงานปัญหาการปฏิบัตงิ านเสนอผู้บริหาร
คะแนนทีไ่ ด้ = ๔ คะแนน
๑๖

ผลการดาเนินการ
๑. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
เนื่องจากกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
๒. สารวจปัญหาในการปฏิบัตงิ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทังสารวจการดาเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กรมฯ มอบอานาจให้หน่วยงาน
ดาเนินการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ด้านการพัฒนาระบบราชการ
๓. นาผลสารวจปัญหาในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่
๔. อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

ตัวชีวัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามคู่มือ
๑ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๘๐ ขึนไป

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดการชีแจงการ
บริหารงานบุคคลของ
กองการเจ้าหน้าที่)

สารวจจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน จานวน ๖๒ ราย มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
คู่มือ จานวน ๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน
๑๗

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๙ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. จัดทาแผนการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ดาเนินการตามแผน
๓. สารวจความรู้ความเข้าใจและ
ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๔. สรุปผลสารวจ
๕. นาผลสารวจมาปรับปรุงการ
ดาเนินการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
ตัวชีวัดที่ ๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดการชีแจงการ
บริหารงานบุคคลของ
กองการเจ้าหน้าที่)

๑. กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน จานวน ๖๒ ราย
๒. จัดทาแบบสารวจความรู้ความเข้าใจและความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ สรุปผล
สารวจ ดังนี
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึน จานวน ๕๓ ราย
คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๔๘
๒.๒ มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๑๐
๓. สรุปผลเสนอ ผอ.กกจ.
๔. นาผลสารวจมาปรับปรุงการดาเนินการด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
กองการเจ้าหน้าที่

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน
๑๘

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
ตัวชีวัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
ผลสารวจจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(คณะทางานจัด
มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคคล ร้อยละ ๙๙.๑๐
และจัดการชีแจงการ
บริหารงานบุคคลของ
กองการเจ้าหน้าที่)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๙

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๐ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

๑. แต่งตังคณะทางานจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
๓. ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง
๔. เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
และเห็นชอบ
๕. เสนอกรมฯ เห็นชอบ

๑ คะแนน
แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง
๒ คะแนน
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร
๓ คะแนน
ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
๔ คะแนน
เสนอคณะทางานฯ พิจารณาและเห็นชอบ
๕ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๒๐

ผลการดาเนินการ
๑. กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย/
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อจัดทาหลักสูตร Smart Officer ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. จัดทาหลักสูตร Smart Officer สาหรับ
บุคลากรของกรมฯ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี
๒.๑ นักบริหาร
๒.๒ นักวิจัย
๒.๓ พนักงานราชการทีป่ ฏิบัติงานช่วยนักวิจัย
๒.๔ ประเภททั่วไป สายงานสนับสนุน
๓. นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้กรมฯ พิจารณา
๔. กรมฯ เห็นชอบแผน
๕. ดาเนินการตามแผน

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๑ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิ ัล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั ของบุคลากรกรมฯ
๒. ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
๓. จัดทาร่างแผนฯ ทีส่ อดคล้องกับแนวทาง
สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
๑) ผู้บริหารกรมฯ
๒) ผู้ปฏิบัตงิ านด้านนโยบายและวิชาการ
๓) ผู้ปฏิบัตงิ านด้านบริการ
๔) ผู้ปฏิบัตงิ านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๕. เสนอกรมฯ เห็นชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
๑ คะแนน
แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั ของบุคลากรกรมฯ
๒ คะแนน
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
๓ คะแนน
จัดทาร่างแผนฯ
๔ คะแนน
เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๕ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
และคณะทางาน
จัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่
รัฐบาลดิจทิ ัล

กรมฯ มีคาสั่งที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๑ แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจทิ ัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล

คะแนนทีไ่ ด้ = ๑ คะแนน

๒๑

ขณะนีอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๒ แผนพัฒนารายบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม
๑. หน่วยงานมีการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อหา
สมรรถนะที่คาดหวังกับ
สมรรถนะที่มีอยู่
๒. ทุกหน่วยงานจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
๕. สรุปผลเสนอกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
๑ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)
และทุกหน่วยงาน

๑. กรมฯ ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
ดาเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลให้กับข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการชีแจงให้ความรู้ในการจัดทาแผน/การกาหนด
เครื่องมือ/พัฒนา รวมถึงการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้าน
การพัฒนาระบบราชการ
๒) จัดบรรยายและจัดทาคลินิกให้คาปรึกษาแก่ผู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น
ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช
๒. ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานดาเนินการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลให้กับ
ข้าราชการ ดังนี
๑) ประเมินช่องว่างสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
๒) กาหนดเครื่องมือในการพัฒนา
๓) รายละเอียดเครื่องมือ/พัฒนา
๔) รายงานการติดตามในการดาเนินการตามแผน

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕

๒๒

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ
๓. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งให้ทุก
หน่วยงานรายงานแผน/ผลดาเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ส่งกองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๔. สรุปผลดาเนินการ ข้าราชการจานวน ๑,๙๐๗
ราย มีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล จานวน
๑,๗๘๕ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๖๐

๒๓

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๓ แผนการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๓๕)

กิจกรรม
๑. ศึกษา กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง/จัดทาหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. วิเคราะห์และสรุปผล
๓. ร่างปรับปรุง/จัดทา
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๕. ประกาศใช้

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
๑ คะแนน
ศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุง/จัดทา
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
๒ คะแนน
วิเคราะห์และสรุปผล
๓ คะแนน
ร่างหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์
๔ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๕ คะแนน
ประกาศใช้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มสรรหาบรรจุและ
แต่งตัง)

๑. กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตังให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึนประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
การ และชานาญการพิเศษ
๒. สรุปผลการศึกษาพบว่า การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตังให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สงู ขึนประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และ
ชานาญการพิเศษ ไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งผลงาน
หลังได้รับการคัดเลือก ทาให้มีผลกระทบต่อการบริหารอัตรากาลัง
๓. กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึนประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
และชานาญการพิเศษเสนอกรมฯ ให้มีการกาหนดระยะเวลาการส่งผลงาน
เพื่อเข้ารับการประเมินหลังจากได้รับการคัดเลือก ภายในระยะเวลา
๖๐ วัน
๔. อ.ก.พ.กรมฯ ครังที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติให้
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ ว่าหลังจากได้รับ
การแจ้งผลการคัดเลือก ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และมีประกาศกรม เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศหลักเกณฑ์ตามมติ อ.ก.พ.กรมฯ แล้ว

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๒๔

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ
๕. อ.ก.พ.กรมฯ ครังที่ ๒ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติให้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บงั คับเฉพาะกับกรณีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้า
รับการประเมินผลงานให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึน ซึ่งเป็นตาแหน่ง
ว่างที่เป็นระดับชานาญการพิเศษเท่านัน
และมีประกาศกรม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศ
หลักเกณฑ์ตามมติ อ.ก.พ.กรมฯ แล้ว

๒๕

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๔ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (นาหนักร้อยละ ๓๕)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

๑. ศึกษา วิเคราะห์
กฎระเบียบและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปี
๒๕๖๑
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการตามแผนและ
วิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงาน
เสนอแนวทางการดาเนินการ
ในปีต่อไปเสนอผู้บริหาร

๑ คะแนน
ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒ คะแนน
จัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑
๓ คะแนน
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน
๔ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน และวิเคราะห์
สรุปข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ดาเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ ริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๑. ศึกษาวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมฯ ปี ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงฯ
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒. จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตปี ๒๕๖๑
๓. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบแผน
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผน
และวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ดาเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ ริหาร

๒๖

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๕ แผนการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ(นาหนักร้อยละ ๓๐)
(ขอปรับตัวชีวัดเป็น ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ)

กิจกรรม
๑. จัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจในด้านความโปร่งใสใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ดาเนินการสารวจบุคลากร
ในกรมฯ
๓. ประมวลผลจากแบบ
สารวจ
๔. สรุปผลคะแนน
๕. นาผลสารวจเสนอ
ผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร กองการเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ
๑ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๘๐ ขึนไป
คะแนนทีไ่ ด้ = ๓
๒๗

ผลการดาเนินการ
๑. สานักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร
๑๐๑๒.๑/๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๑ ขอความอนุเคราะห์ให้
ข้าราชการประเภทอานวยการ ประเภท
วิชาการ ประเภททั่วไป ตอบแบบ
สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ทางเว็บไซต์
๒. กกจ. มีหนังสือ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว
๗๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอ
ความร่วมมือหน่วยงานให้ข้าราชการใน
สังกัด ตอบแบบสารวจ
๓. สานักงาน ก.พ. ประมวลผลและ
สรุปผลสารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
วิชาการเกษตรแล้ว ได้คะแนนร้อยละ
๖๑.๒๒

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (นาหนักร้อยละ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
เป้าประสงค์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางาน ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
๑) ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๘๐)
๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๒๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. ติดตามประเมินผลและสรุปผล
การดาเนินการของปีที่ผ่านมานา
ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทาแผนฯ
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความผาสุกพิจารณาเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. สารวจความพึงพอใจ
๕. ประเมินผล/รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผน

ตัวชีวัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๑ คะแนน
ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานของปีที่
ผ่านมา
๒ คะแนน
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๔ คะแนน
สารวจความพึงพอใจ
๕ คะแนน
ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินการตามแผน

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์)
และทุกหน่วยงาน

๑. นาผลสารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
กรมวิชาการเกษตรของสานักงาน ก.พ.ร. มา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจาปี ๒๕๖๑
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และ
กรมฯ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสนอ
กรมฯ เห็นชอบ
๓. แจ้งเวียนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี ๒๕๖๑
ให้หน่วยงานทราบ พร้อมทังให้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการ
ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑ และดาเนินการตามแผน
๔. กองการเจ้าหน้าที่จัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ปี
๒๕๖๑ และสรุปผล
๕. ติดตามผลดาเนินการของหน่วยงาน และ
รายงานผลการดาเนินการเสนอกรมฯ

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๒๘

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

ตัวชีวัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๑ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ร้อยละ ๘๐ ขึนไป

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ
มีความพึงพอใจร้อยละ ๗๗

คะแนนทีไ่ ด้ = ๔

๒๙
๒๓

หมายเหตุ

