แผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน
๑. ผลคะแนนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการที่ ๑ : แผนอัตรากาลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ หน่วยงานในกรมฯ มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. นาผลสารวจจากปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่หน่วยงานต้องการมาศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล
๒. ศึกษาอัตรากาลังที่เกษียณอายุ
ราชการของกรมฯในระยะ ๓ ปี (ปี
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓. นาผลการพิจารณาจากข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ มาพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดทา
เป็นแผนอัตรากาลังและแผนสรรหา
บุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามผลการดาเนินการตามแผน

๑ คะแนน
นาผลสารวจจากปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
หน่วยงานต้องการมาศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปผล
๒ คะแนน
ศึกษาอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการของกรม
ฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓ คะแนน
จัดทาแผนอัตรากาลังและแผนสรรหาบุคลากร
ของกรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๔ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และดาเนินการตาม
แผน
๕ คะแนน
ติดตามผลการดาเนินการตามแผน

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานศึกษา
สภาพกาลังคนของ
กรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐)

๑. กกจ. สรุปผลจากแบบวิเคราะห์สภาพกาลังคนของ
กรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ
๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๒. สารวจอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการของกรมฯ
ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓. จัดทาแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และดาเนินการตามแผน
สาหรับแผนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ อยู่
ระหว่างจัดทาแผน

คะแนนทีไ่ ด้ = ๔

๑

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการที่ ๒ : แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของ
กรมฯ
๒. ศึกษาอานาจหน้าที่และระบบงาน
ของกองตั้งใหม่
๓. จัดทาร่างการแบ่งงานภายในและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกองตั้งใหม่
๔. จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่
๕. เสนอกรมฯ พิจารณา

๑ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ
๒ คะแนน
ศึกษาอานาจหน้าที่และระบบงานของกอง
ตั้งใหม่
๓ คะแนน
จัดทาร่างการแบ่งงานภายในและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง
ตั้งใหม่
๔ คะแนน
จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่
๕ คะแนน
เสนอกรมฯ พิจารณา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และ กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)

การขอปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ คือ
ตั้งกองกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
และเปลี่ยนชื่อสถาบันวิจัยยางเป็นกองควบคุมยาง
อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงพิจารณา
สานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลว.
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอานาจการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม จึงต้องพิจารณาการขอ
ปรับปรุงโครงสร้างใหม่
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ แต่งตั้งคณะทางาน

๒

หมายเหตุ

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

กิจกรรม
๑. นาผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑
เกี่ยวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตาแหน่งผู้อานวยการ
กลุ่ม /ผู้อานวยการศูนย์ / หัวหน้าด่าน
ตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มา
สรุปผล
๒. เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๓. เสนอกรมฯ พิจารณา และ อ.ก.พ.
กรมฯ พิจารณา
๔. ประกาศใช้
๕. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
นาผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
เกี่ยวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าใน และอัตรากาลัง)
สายอาชีพของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม
/ผู้อานวยการศูนย์ / หัวหน้าด่านตรวจ
พืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสรุปผล
๒ คะแนน
เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๓ คะแนน
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา
๔ คะแนน
ประกาศใช้
๕ คะแนน
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บคุ ลากร
ของกรมฯ
คะแนนทีไ่ ด้ = ๑

๓

ผลการดาเนินการ
กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม /ผู้อานวยการศูนย์
/ หัวหน้าด่านตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะทางานฯ

หมายเหตุ

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

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑. จัดทาหลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ
๒. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ.
กรมฯ พิจารณาเห็นชอบ
๓. ประกาศใช้หลักเกณฑ์
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
๔. สื่อสารและสร้างการรับรู้
ให้แก่บุคลากรในกรมฯ
๕. ติดตามผลการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และสรุปผล
เสนอกรมฯ

๑ คะแนน
จัดทาหลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ
๒ คะแนน
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ
พิจารณาเห็นชอบ
๓ คะแนน
ประกาศใช้หลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
๔ คะแนน
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรในกรมฯ
๕ คะแนน
ติดตามผลการดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และสรุปผลเสนอกรม
ฯ

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

๑. กกจ. จัดทาร่างประกาศกรมฯ เรื่อง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ข้าราชการให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย และเสนอกรมฯ
และ อ.ก.พ.กรมฯ พิจารณา
๒. อ.ก.พ.กรมฯ ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
มีมติให้ชะลอการจัดทาประกาศกรมฯ เรื่อง การหมุนเวียน
เปลี่ยนงานข้าราชการให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

คะแนนทีไ่ ด้ = ๒

๔

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๕ แผนสืบทอดตาแหน่ง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (นาหนักร้อยละ ๓๐)

กิจกรรม
๑. นาผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑
เกี่ยวกับแผนสืบทอดตาแหน่งมา
สรุปผล
๒. เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๓. เสนอกรมฯ พิจารณา และ อ.ก.พ.
กรมฯ พิจารณา
๔. ประกาศใช้
๕. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนสืบทอด
นาผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน ตาแหน่ง
เกี่ยวกับแผนสืบทอดตาแหน่งมา
และอัตรากาลัง)
สรุปผล
อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะทางานฯ
๒ คะแนน
เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๓ คะแนน
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ
พิจารณา
๔ คะแนน
ประกาศใช้
๕ คะแนน
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บคุ ลากร
ของกรมฯ
คะแนนทีไ่ ด้ = ๑

๕

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๖ แผนการจัดทาข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น้าหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น้าหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑. ออกแบบและจัดทาแบบสารวจ
ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของ
กรมฯ
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบการสารวจ
ข้อมูล
๓. ดาเนินการสารวจข้อมูล
๔. ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ผลจาก
การสารวจ
๕. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและ
ศึกษาระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑ คะแนน
ออกแบบและจัดทาแบบสารวจข้อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
๒ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบการสารวจข้อมูล
๓ คะแนน
ดาเนินการสารวจข้อมูล
๔ คะแนน
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ผลจากการ
สารวจ
๕ คะแนน
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและศึกษา
ระบบทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๑

๖

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างจัดทาแบบสารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของ
กรมฯ

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๗ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
๑) ระดับความสาเร็จของการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๘๐)
๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๐)
๓) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๐)

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑
๑. จัดทาแผนการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ดาเนินการตามแผน
๓. สรุปผลการดาเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
๑ คะแนน
จัดทาแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
สรุปผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานจัดประชุม
ชี้แจงการพัฒนาระบบ
บริหารและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กกจ.)

๑. จัดทาแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ดาเนินการตามแผน โดยจัดทาโครงการประชุม
ชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัด
นครนายก ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ในเขตพื้นที่ สวพ.๑-๔)
จานวน ๑๙๘ คน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ โรงแรมลอง
บีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานส่วนภูมิภาค(ในเขตพืน้ ที่ สวพ.๕-๘)
จานวน ๑๐๑ คน

คะแนนทีไ่ ด้ = ๓

อยู่ระหว่างสรุปผลดาเนินการเสนอ ผอ.กกจ.

๗

หมายเหตุ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒
๑. ดาเนินการสารวจดังนี้
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๒ ความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. สรุปผลสารวจเสนอผูบ้ ริหาร
๓. นาผลสารวจมาจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดาเนินการ
ในปีต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลการดาเนินการ
สารวจความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้เข้าร่วมประชุม สรุปผลดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๒๒
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อย
ละ ๘๐.๔๐

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๘

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัดที่ ๓ 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 ขึ้นไป
คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๙

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. นาผลการศึกษาจากปี ๒๕๖๑
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่หน่วยงาน
ต้องการ มาศึกษาวิเคราะห์
๒. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์
และจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามผลการดาเนินการตาม
แผน และสรุปผลเสนอกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
๑ คะแนน
นาผลการศึกษาจากปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่หน่วยงานต้องการมาศึกษา
วิเคราะห์
๒ คะแนน
สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๓ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๔ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
ติดตามผลการดาเนินการตามแผน และ
สรุปผลเสนอกรมฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๔ คะแนน

๑๐

ผลการดาเนินการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสรุปผลจาก
แบบวิเคราะห์สภาพกาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
๒. จัดทาแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนฯ
๔. ดาเนินการตามแผนฯ

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รฐั บาลดิจิทัล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิ ัล (นาหนักร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม
๑. จัดทาร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามผลดาเนินการ
๕. สรุปผลเสนอกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้
๑ คะแนน
จัดทาร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
๒ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๔ คะแนน
ติดตามผลดาเนินการ
๕ คะแนน
สรุปผลเสนอกรมฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างจัดทาร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๑ คะแนน

๑๑

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๐ 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. หน่วยงานมีการประเมิน
สมรรถนะเพื่อหาสมรรถนะ
ที่คาดหวังกับสมรรถนะที่มีอยู่
๒. ทุกหน่วยงานจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผล
การพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่ กกจ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา (กลุ่มพัฒนาบุคคล) ดาเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจัดทา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ และทุกหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดังนี้
๒ คะแนน
๑) ประเมินช่องว่างสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
๒) กาหนดเครื่องมือในการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓) รายละเอียดเครือ่ งมือ/พัฒนา
๓ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
คะแนนทีไ่ ด้ = N/A

๑๒

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๑ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปี ๒๕๖๒
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนและวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงาน
เสนอแนวทางการดาเนินการในปีต่อไปเสนอ
ผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑ คะแนน
ศูนย์ป้องกันและ
ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและข้อมูล ปราบปรามการ
ที่เกี่ยวข้อง
ทุจริต
๒ คะแนน
จัดทาแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปี ๒๕๖๒
๓ คะแนน
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน
๔ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
ติดตามและสรุปผลการดาเนินการเสนอ
กรมฯ

๑๓

ผลการดาเนินการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2562-2564) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ
๒. จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2562
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๔. กกจ. มีหนังสือเวียนแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ให้หน่วยงานทราบและดาเนินการตามแผน

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (นาหนักร้อยละ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
เป้าประสงค์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางาน ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
๑) ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๘๐)
๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๒๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการของปีที่ผ่านมาและ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรของกรมฯ
๒. เสนอคณะกรรมการฯ และ
เสนอกรมฯ พิจารณา
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามผลดาเนินการและ
สารวจความพึงพอใจ
๕. ประเมินผล/รายงานผล
การดาเนินการตามแผน

ตัวชีวัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
๑ คะแนน
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ฯ
๒ คะแนน
เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ
พิจารณา
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๔ คะแนน
ติดตามผลดาเนินการและสารวจความ
พึงพอใจ
๕ คะแนน
ประเมินผล/รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผน

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์)

๑. นาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ มา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และ
กรมฯ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสนอ
กรมฯ เห็นชอบ
๓. กกจ. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ปี ๒๕๖๒ และดาเนินการตามแผน

คะแนนทีไ่ ด้ = ๓
๑๔

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
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 ขึ้นไป
คะแนนทีไ่ ด้ = N/A

๑๕

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

