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แผนงานท่ี ๑ แผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการศึกษาสภาพก าลังคน การสูญเสียก าลังคนเน่ืองจากการเกษียณอายุราชการ เพ่ือวางแผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ ให้รองรับการเปล่ียนแปลง

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑. แผนอัตราก าลังและแผนสรรหา 1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร ปีงบประมาณ กกจ. 1 คะแนน
บุคลากรของกรมฯ เพ่ือรองรับ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง พ.ศ. ๒๕๖4 ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร
การเปล่ียนแปลง ๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนินการตามแผน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

๓. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนและรายงานผล ๓ คะแนน
เสนอ กพร. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนินการตามแผน

๕ คะแนน
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนและรายงานผลเสนอ กพร.

1



แผนงานท่ี ๒ แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป
เป้าประสงค์    กรมฯ มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย      หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๒. แผนปรับปรุงโครงสร้างกรม ๑. จัดท ำข้อมูลเสนอกรมฯ พิจำรณำกำรปรับปรุง ปีงบประมาณ กพร. และ กกจ. ๒ คะแนน
โครงสร้ำงกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖4 จัดท ำข้อมูลเสนอกรมฯ พิจำรณำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกรมฯ
๒. จัดท าค าชี แจงประกอบค าขอปรับปรุง ๔ คะแนน
โครงสร้างกรมฯ จัดท าค าชี แจงประกอบค าขอปรับปรุง
๓. เสนอคณะท างานจัดท าค าชี แจงประกอบค าขอ ๕ คะแนน
ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เสนอคณะท างานจัดท าค าชี แจงประกอบค าขอปรับปรุง

โครงสร้างกรมฯ
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แผนงานท่ี ๓ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง
เป้าประสงค์    มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย      หมายถึง การด าเนินการทบทวนเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงานตามแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๓. แผนสร้างความก้าวหน้า กรณีคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า ปีงบประมาณ กกจ.
ในสายอาชีพ ในสายอาชีพ และแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖4 ๑ คะแนน

 ให้ปรับปรุง น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา ๒ คะแนน
๒. ปรับปรุงเกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน ปรับปรุงเกณฑ์พิจำรณำประสบกำรณ์และผลงำน
ของแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ ของแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ
๓. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา ๓ คะแนน
๔. ประกาศใช้ เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา
๕. ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของกรมฯ ๔ คะแนน

ประกาศใช้
๕ คะแนน
ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของกรมฯ

กรณีคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า ปีงบประมาณ กกจ.
ในสายอาชีพ และแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖4 ๑ คะแนน
 ไม่ให้ปรับปรุง น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา ๓ คะแนน
๒. ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ
๓. สรุปเสนอกรมฯ ๕ คะแนน

สรุปเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๔ แผนการสืบทอดต าแหน่ง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง
เป้าประสงค์   มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จในการติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ตามแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย     หมายถึง การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๔. แผนการสืบทอดต าแหน่ง กรณีคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า ปีงบประมาณ กกจ.
ในสายอาชีพ และแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖4
ให้ปรับปรุง ๑ คะแนน
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา

๒. ปรับปรุงแผนสืบทอดต ำแหน่ง ๒ คะแนน
๓. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา ปรับปรุงแผนสืบทอดต าแหน่ง
๔. ประกาศใช้ ๓ คะแนน
๕. ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของกรมฯ เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา

๔ คะแนน
ประกาศใช้
๕ คะแนน
ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของกรมฯ

กรณีคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า ปีงบประมาณ กกจ.
ในสายอาชีพ และแผนสืบทอดต าแหน่งของกรมฯ พ.ศ. ๒๕๖4
ไม่ให้ปรับปรุง ๑ คะแนน
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ พิจารณา
๒. ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ ๓ คะแนน
๓. สรุปเสนอกรมฯ ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ

๕ คะแนน
สรุปเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๕ แผนการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์     มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น  าหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย      หมายถึง การด าเนินการพัฒนาสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๕. แผนการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑. วิเครำะห์ข้อมูลท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำข้อมูล ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
การบริหารทรัพยากรบุคคล สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖4 วิเครำะห์ข้อมูลท่ีจ ำเป็นในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ

๒. รวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นตำมข้อ ๑ เพ่ือน ำมำจัดท ำ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๒ คะแนน
๓. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริหำร รวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นตำมข้อ ๑ เพ่ือน ำมำจัดท ำข้อมูล
ทรัพยำกรบุคคล สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๔. รำยงำนกรมฯ ๓ คะแนน
๕. เผยแพร่ให้หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์ จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

๔ คะแนน
รำยงำนกรมฯ 
๕ คะแนน
เผยแพร่ให้หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์
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แผนงานท่ี ๖ แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์    มีคู่มือและแนวทางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ 35)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย      หมายถึง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผลเพ่ือน ามาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๖. แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหาร ๑. ส ำรวจควำมต้องกำรให้มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
ทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน ๒. วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ำมำจัดท ำคู่มือ พ.ศ. ๒๕๖4 ส ารวจความต้องการให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน

กำรปฏิบัติงำน ๒ คะแนน
๓. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
๔. เผยแพร่ให้หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน์ ๓ คะแนน
5. ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคู่มือ  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ ๔ คะแนน
เพ่ือการปรับปรุง เผยแพร่ให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์

๕ คะแนน
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
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แผนงานท่ี ๗ แผนการส่ือสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ 30)
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จของการส่ือสารและสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย     หมายถึง การด าเนินการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของกรมฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
               

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๗. แผนการส่ือสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ๑. ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรบริหำร ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล รวมทั งศึกษาเคร่ืองมือ พ.ศ. ๒๕๖4 ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

และวิธีการส่ือสาร รวมทั งศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการส่ือสาร
๒. จัดท ำแผนกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับ ๒ คะแนน
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนการส่ือสารและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
๓. ด ำเนินกำรตำมแผน หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. ติดตำมและประเมินผล ๓ คะแนน
๕. สรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอกรมฯ ด าเนินการตามแผน

๔ คะแนน
ติดตามและประเมินผล
๕ คะแนน
สรุปผลการด าเนินการเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๘ แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดคล้องกับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลง
มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดคล้องกับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ 50)
ค าอธิบาย     หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพทันต่อการเปล่ียนแปลง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๘. แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสอดคล้อง ๑. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน 
กับภารกิจท่ีเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลง พ.ศ. ๒๕๖4 วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ

๒. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม การเปล่ียนแปลง
๓. จัดฝึกอบรมตำมแผน ๒ คะแนน
๔. ติดตำมและประเมินผล จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
๕. สรุปผลรำยงำนเสนอกรมฯ ๓ คะแนน

จัดฝึกอบรมตำมแผน
๔ คะแนน
ติดตำมและประเมินผล
๕ คะแนน
สรุปผลรำยงำนเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๙ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือปรับเปล่ียนสู่รัฐบาลดิจิทัล

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือปรับเปล่ียนสู่รัฐบาลดิจิทัล (น  าหนักร้อยละ 50)
ค าอธิบาย       หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาท
                    และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๙. แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือปรับเปล่ียน ๑. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
สู่รัฐบาลดิจิทัล ของกรมฯ ปี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖4 และ ศทส. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมฯ 

๒. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๔
๓. จัดฝึกอบรมตำมแผน ๒ คะแนน
๔. ติดตำมและประเมินผล จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
๕. สรุปผลรำยงำนเสนอกรมฯ ๓ คะแนน

จัดฝึกอบรมตำมแผน
๔ คะแนน
ติดตำมและประเมินผล
๕ คะแนน
สรุปผลรำยงำนเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๑๐ แผนพัฒนารายบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
เป้าประสงค์     บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง เข้าสู่สากล (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชี วัด           ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย        หมายถึง หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๑๐. แผนพัฒนารายบุคคล ๑. หน่วยงำนมีกำรประเมินสมรรถนะเพ่ือหำสมรรถนะ ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
ท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีมีอยู่ พ.ศ. ๒๕๖4 และทุกหน่วยงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

๒. ทุกหน่วยงำนจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
๓. ด ำเนินกำรตำมแผน ๒ คะแนน
๔. ติดตำมและประเมินประสิทธิผลกำรพัฒนำ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
๕. สรุปผลกำรพัฒนำรำยบุคคลเสนอกรมฯ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙

๓ คะแนน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป
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แผนงานท่ี ๑๑ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์    มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ค าอธิบาย      หมายถึง แผนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมวิชาการเกษตร โดยมีการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๑๑. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑. ทบทวนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมาณ กกจ. ๑ คะแนน
๒. จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖4 ทบทวนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี ๒๕๖๔ ๒ คะแนน
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๔
๔. ด ำเนินกำรตำมแผน ๓ คะแนน

๕. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน
และวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอแนวทาง ๔ คะแนน
ตามแผนการด าเนินการในปีต่อไปเสนอผู้บริหาร ด าเนินการตามแผน

๕ คะแนน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลรายงาน เสนอแนวทาง ตามแผนการด าเนินการในปีต่อไป
เสนอผู้บริหาร
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แผนงานท่ี ๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (น  าหนักร้อยละ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
เป้าประสงค์   บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชี วัด        ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๘๐)
                   ๒ ) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ค าอธิบาย     หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก ๑. ทบทวนแผนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร ปีงบประมาณ กกจ. ตัวชี วัดท่ี ๑ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนา
และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ ของปีท่ีผ่านมา และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตความผาสุกพ.ศ. ๒๕๖4 และทุกหน่วยงาน คุณภาพชีวิตความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ

และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ ๑ คะแนน
๒. เสนอคณะกรรมกำรฯ และเสนอกรมฯ พิจำรณำ ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
๓. ด าเนินการตามแผน ๒ คะแนน
๔. ติดตามผลด าเนินการและส ารวจความพึงพอใจ เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ พิจารณา
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ ๓ คะแนน

ด าเนินการตามแผน
๔ คะแนน
ติดตามผลด าเนินการและส ารวจความพึงพอใจ
๕ คะแนน
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ
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แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี วัดท่ี ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
๑ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๖๐-๖๔.๙๙
๒ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๖๕-๖๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๗๐-๗๔.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๗๕- ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป
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