








 
 

 
 
 

แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑๖ แผนงาน 
 
 
  
 

๑. ผลคะแนนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
     ๒. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ ๑ 

 
สรุปผลคะแนนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

มิติ ค่าน  าหนักของมิติ ผลการด าเนินงาน 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๒๐ ๑๔.๙๖ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๔.๔๘ 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕ ๒๐.๐๐ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๓.๒๐ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ๒๕ ๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๘๗.๘๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 



มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   (น  าหนักร้อยละ ๒๐)  
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลงัให้
สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจและเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

หน่วยงานในกรมฯ มี
อัตราก าลัง ที่เหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๑. แผนอัตราก าลัง กกจ. 
(คณะท างานศึกษาสภาพ
ก าลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐) 

ระดับความส าเร็จในการศึกษาสภาพ
ก าลังคนทีส่อดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๒ ๑.๔๐ 

๒. แผนการสรรหา
บุคลากรให้รองรับ
ระบบราชการ ๔.๐ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการ
สรรหาบุคลากรให้รองรบัระบบราชการ ๔.๐ 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๒ ๑.๔๐ 

กรมฯ มโีครงสร้างที่
เหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๓. แผนปรับปรุง
โครงสร้างกรมฯ 
 

กพร. และ  
กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบความก้าวหน้า
ในอาชีพทุกต าแหน่ง 

มีแผนเส้นทางสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพทุกต าแหนง่หลัก 
ของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๔. แผนสร้าง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

กกจ. 
(คณะท างานจัดท าข้อมูล
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภท
อ านวยการ) 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูล
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๕ ๒.๑๐ 

๕. แผนการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานต าแหนง่
ส าคัญของกรมฯ 

ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานต าแหน่งส าคัญของกรมฯ 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๓ ๑.๒๖ 

๖. แผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

คณะท างานจดัท าแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสบืทอดต าแหน่งของกรมฯ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสบืทอด
ต าแหน่ง 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๕ ๑.๘๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๑ 

๑๔.๙๖ 

 
๒ 



มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๑๕)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนนุการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุม และใช้ประโยชน์
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๗. แผนการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

กกจ. 
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๕.๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร 

มีคูม่ือและแนวทาง
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๘. แผนการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้แก่
หน่วยงาน 

กกจ. 
 

ระดับความส าเร็จการด าเนนิการตาม
แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๔ ๒.๑๐ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการด าเนินงานการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๒.๖๓ 

บุคลากรสามารถปฏิบตัิงาน
ได้ ตามกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๙. แผนการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

กกจ. 
(คณะท างานจัด
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ
และจัดการชี แจงการ
บริหารงานบุคคลของ
กองการเจ้าหน้าที่) 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๒.๒๕ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๒.๒๕ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๒ 

๑๔.๔๘ 

 
๓ 



มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เข้าสูส่ากล 
พร้อมตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่สากล อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๑๐. แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๖.๒๕ 

๑๑. แผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจทิัลเพื่อปรับเปลี่ยน
สู่รัฐบาลดิจิทัล 

กกจ. และ  
คณะท างานจดัท า
แผนพัฒนาทักษะดา้น
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลีย่น
สู่รัฐบาลดิจิทัล 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะดา้นดิจทิัลเพือ่
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๑ ๑.๒๕ 

บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
เข้าสูส่ากล 
 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๑๒. แผนพัฒนารายบุคคล กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๑๒.๕๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๓ 

๒๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๔ 



มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส และ
เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม 
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๑๓. แผนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

กกจ. 
(กลุ่มสรรหาบรรจุและ
แต่งตั ง) 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๕ ๕.๒๕ 

๑๔. แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ศปท. ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๕ ๕.๒๕ 

๑๕. แผนการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

กกจ.  
 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 

๓ 
 
 

๒.๗๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๔ 

๑๓.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ความผาสุกและความผูกพัน
ต่อองค์กร 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ขวัญ
ก าลังใจ แรงจูงใจ ใน
การสร้างสรรค์และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๑๖. แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของ
กรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ความผาสุก
และความผูกพนัของบุคลากรของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๘๐) 

๕ ๒๐.๐๐ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพฒันาคุณภาพชีวติ 
ความผาสุกและความผูกพนัของบคุลากร
ของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๒๐) 

๔ ๔.๐๐ 

คะแนนรวม 
มิติที่ ๕ 

๒๔.๐๐ 

 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้คะแนน ๘๗.๘๙ 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 
แผนงาน/โครงการที่ ๑ : แผนอัตราก าลัง    
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จในการศึกษาสภาพก าลังคนทีส่อดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษายุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และนโยบายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
๒. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลก าลังคน
ของกรมฯ 
๓. ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลงัคนใน
ปัจจุบนัของกรมฯและการสูญเสีย
ก าลังคนเนื่องจากการเกษียณอาย ุ
๔. ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลงัคนให้
สอดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ 
๕. สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย ๔.๐และนโยบายอืน่ที่
เก่ียวข้อง 
๒ คะแนน 
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลก าลังคนของกรมฯ 
๓ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนในปัจจบุันของ
กรมฯและการสูญเสียก าลงัคนเนื่องจากการ
เกษียณอายุ 
๔ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ระบบราชการ ๔.๐ 
๕ คะแนน 
สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๒ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(คณะท างานศึกษา
สภาพก าลงัคนของ
กรมฯ เพือ่รองรับ
ระบบราชการ ๔.๐) 

กองการเจ้าหน้าที่ มีค าสัง่ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตั งคณะท างาน
ศึกษาสภาพก าลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับระบบ
ราชการ ๔.๐ คณะท างานฯ ไดด้ าเนินการ ดงันี  
๑. ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้อง  
ระบบราชการ ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยทุธศาสตร์งานวิจัยและ
พัฒนากรมฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
๒. ส ารวจข้อมูลบุคลากรของกรมฯ เก่ียวกับ
สาขาวชิา ภาพรวมอัตราก าลัง การเกษียณอายุ
ราชการปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๓. จัดท าแบบส ารวจสภาพก าลงัคนเพื่อให้
หน่วยงานจัดท าข้อมูลความต้องการในสาขาวชิาที่
รองรับระบบราชการ ๔.๐ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
ขณะนี อยู่ระหว่างสรปุข้อมูล 

 

 
๘ 



แผนงาน/โครงการที่ ๒ : แผนการสรรหาบุคลากรให้รองรับระบบราชการ ๔.๐   
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์   หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการสรรหาบุคลากรให้รองรับระบบราชการ ๔.๐ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษายุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ีแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และนโยบายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
๒. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลก าลังคน
ของกรมฯ 
๓. ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลงัคนใน
ปัจจุบนัของกรมฯและการสูญเสีย
ก าลังคนเนื่องจากการเกษียณอาย ุ
๔. ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลงัคนให้
สอดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ 
๕. สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย ๔.๐และนโยบายอืน่ที่
เก่ียวข้อง 
๒ คะแนน 
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลก าลังคนของกรมฯ 
๓ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนในปัจจบุันของ
กรมฯและการสูญเสียก าลงัคนเนื่องจากการ
เกษียณอายุ 
๔ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ระบบราชการ ๔.๐ 
๕ คะแนน 
สรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๒ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(คณะท างานศึกษา
สภาพก าลงัคนของ
กรมฯ เพื่อรองรับ

ระบบราชการ ๔.๐) 

ด าเนินการเหมือนแผนงานที่ ๑ แผนอัตราก าลงั 
กองการเจ้าหน้าที่ มีค าสัง่ ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตั งคณะท างาน
ศึกษาสภาพก าลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับระบบ
ราชการ ๔.๐ คณะท างานฯ ไดด้ าเนินการ ดงันี  
๑. ศึกษายุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้อง  
ระบบราชการ ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยทุธศาสตร์งานวิจัยและ
พัฒนากรมฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
๒. ส ารวจข้อมูลบุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับ
สาขาวชิา ภาพรวมอัตราก าลัง การเกษียณอายุ
ราชการปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๓. จัดท าแบบส ารวจสภาพก าลงัคนเพื่อให้
หน่วยงานจัดท าข้อมูลความต้องการในสาขาวชิาที่
รองรับระบบราชการ ๔.๐ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

 
 

 

 
 

๙ 



แผนงานที่ ๓ แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ  
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป  
เป้าประสงค์    กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕)  
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

ด าเนินการตามขั นตอนการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การ ดังนี  
๑. แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การ 
๒. วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
๓. คณะท างานพิจารณาการจัดท า
ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสรา้งและ
อัตราก าลังที่รองรับบทบาทภารกิจใหม่
ในอนาคต 
๔. เสนอกรมฯ พิจารณา 
๕. เสนอแผนปฏิรูปองค์การไปที่
กระทรวง 

๑ คะแนน 
แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 
๒ คะแนน 
วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ในปัจจุบัน
และอนาคต 
๓ คะแนน 
คณะท างานพจิารณาการจัดท าข้อเสนอ
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังที่
รองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต 
๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ พิจารณา 
๕ คะแนน 
เสนอแผนปฏิรูปองค์การไปที่กระทรวง 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และ กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

๑. กรมฯ มีค าสั่งที่ ๑๒๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผน
ปฏิรูปองค์การของกรมฯ  
๒. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ ใน
ปัจจุบนั (วิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรอง) 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจ (การปรับ
บทบาทภารกิจของกรมฯ /การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและก าลงัคนที่จะรองรับบทบาทใหม่ใน
อนาคต / สิ่งที่ต้องด าเนนิการในระยะ ๓ ป)ี 
๓. คณะกรรมการฯ จัดท าข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลงัที่รองรับบทบาทภารกิจ
ใหม่ในอนาคต โดยเห็นชอบตามที่กรมฯ ขอ
ปรับปรุงโครงสร้างไว้เดิม คือ ตั งกองกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุพ์ืช และเปลี่ยนชื่อสถาบันวิจยั
ยางเป็นกองควบคุมยาง 
๔. เสนอกรมฯ พิจารณาเห็นชอบแผนแลว้ 
๕. เสนอกระทรวงพิจารณา 

 

 
 
 
 

๑๐ 



แผนงานที่ ๔ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์    มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด          ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของต าแหน่งประเภทอ านวยการ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าข้อมูลประสบการณ์ที่
หลากหลายของต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ 
ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ 
๓. เสนอกรมฯ 
๔. เสนอกระทรวงฯ เพื่อเสนอ 
อ.ก.พ.กระทรวง 
๕. ประกาศใช ้
 

๑ คะแนน 
ศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒ คะแนน 
จัดท าข้อมูลประสบการณท์ี่
หลากหลายของต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ตามหนังสือส านักงาน 
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 
ประกาศใช ้
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(คณะท างานจัดท า
ข้อมูลประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย
ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
ประเภทอ านวยการ) 

กองการเจ้าหน้าที่  มีค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๙  แต่งตั งคณะท างานจัดท าข้อมูลประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
คณะท างานฯ ด าเนินการดังนี  
๑. ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ของต าแหน่งประเภทอ านวยการ เช่น หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
ประสบการณ์ ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมฯ การแบ่งงานภายใต้กอง/สถาบัน/ส านัก และหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
๒. จัดท าข้อมูลประสบการณ์ที่หลากหลายของต าแหน่งประเภท
อ านวยการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลง
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี   
 ๑) ต่างสายงาน จัดท าข้อมูลจากสายงานตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒) ต่างหน่วยงาน จัดท าข้อมูลของกอง/สถาบัน/ส านัก ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม 
 ๓) ต่างพื นที่ จัดท าข้อมูลตามอ าเภอหรือจังหวัดที่มีส านักงาน
ตั งอยู่ในพื นที่นั นๆ 
 ๔) ต่างลักษณะงาน จัดท าข้อมูลลักษณะงานจากลักษณะงาน
ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ในกอง/สถาบัน/ส านัก 

 

๑๑ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

   ๓. เสนอกรมฯ พิจารณาและ อ.ก.พ.กรม ครั งที่ ๓/ ๒๕๖๑ วันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบข้อมลูประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ดังกลา่ว และให้น าเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาต่อไป  
๔. อ.ก.พ.กระทรวงฯ ครั งที ่๘/๒๕๖๑ วนัที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
พิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภทอ านวยการของกระทรวงฯ 
๕.กระทรวงฯ มีประกาศกระทรวงฯ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภทอ านวยการของกระทรวงฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



แผนงานที่ ๕ แผนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานต าแหน่งส าคัญของกรมฯ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์   มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนสับเปลี่ยนหมนุเวียนงานต าแหน่งส าคัญของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษา กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ต าแหน่งที่จะ
จัดท าแผนสบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
๓. ร่างหลักเกณฑ์ในการสับเปลีย่น
หมุนเวียนเปลี่ยนต าแหน่ง 
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๕. ประกาศใช้แผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียน 

๑ คะแนน 
ศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๒ คะแนน 
ศึกษา วิเคราะห์ ต าแหน่งที่จะจดัท า
แผนสบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
๓ คะแนน 
ร่างหลักเกณฑ์ในการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเปลี่ยนต าแหน่ง 
๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๕ คะแนน 
ประกาศใช้แผนสบัเปลี่ยนหมุนเวียน 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๓ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(คณะท างานจัดท า
ข้อมูลประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ) 

๑. คณะท างานจัดท าข้อมูลประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายศึกษาระเบยีบที่เก่ียวข้อง เพื่อ
หมุนเวียนเปลี่ยนงานข้าราชการให้มีประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย เช่น หนงัสอืส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เร่ือง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
ส าหรับต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ต าแหน่งที่จะให้มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน สรุปผลการศึกษา เห็นว่า
เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมข้าราชการมี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
พัฒนาบุคลากร จึงควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานให้กับข้าราชการทุกระดับ 
๓. คณะท างานฯ จัดท าร่างประกาศกรมฯ เรื่อง 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานข้าราชการให้มี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
 
 
 

 

๑๓ 



แผนงานที่ ๖ แผนสืบทอดต าแหน่ง 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์    มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง 
๒. ก าหนดต าแหน่งเปา้หมาย 
๓. ศึกษาเส้นทางกา้วหน้าในสาย
อาชีพของต าแหน่งเปา้หมาย 
๔. วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของต าแหนง่เป้าหมาย 
๕. จัดท ากรอบเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์ของต าแหน่งเปา้หมาย 

๑ คะแนน 
แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนสบืทอด
ต าแหน่ง 
๒ คะแนน 
ก าหนดต าแหน่งเปา้หมาย 
๓ คะแนน 
ศึกษาเส้นทางก้าวหนา้ในสายอาชีพของ
ต าแหน่งเป้าหมาย 
๔ คะแนน 
วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏบิัตงิาน
ของต าแหน่งเป้าหมาย 
๕ คะแนน 
จัดท ากรอบเส้นทางสัง่สมประสบการณ์
ของต าแหน่งเป้าหมาย 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความก้าวหนา้ใน
สายอาชีพและแผนสบื
ทอดต าแหน่งของกรมฯ 

๑. กรมฯ มีค าสั่งที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหนา้ในสายอาชีพและ
แผนสบืทอดต าแหน่งของกรมฯ 
๒. คณะท างานฯ พิจารณาแผนสืบทอดต าแหนง่ของกรมฯ แล้ว ดังนี  
 ๒.๑ ก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย ให้ต าแหน่งหลักที่ต้องการผู้สืบ
ทอดต าแหน่งเป็นต าแหน่งที่จัดท า Career Path ไว้แล้ว คือ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง/สถาบนั/ส านกั/ศทส./ลนก. 
 ๒.๒ ศึกษาเส้นทางกา้วหน้าในสายอาชีพของต าแหน่งเป้าหมาย  
ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/ส านัก/ศทส./ลนก. 
ตาม Career Path ของกรมฯ ได้ คือ ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุม่/
ผู้อ านวยการศูนย์ / หัวหน้าดา่นตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป 
จึงให้คัดเลือกผู้มีศักยภาพจากต าแหน่งดังกลา่วเป็นผู้สบืทอดต าแหน่ง 
 ๒.๓ วิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของต าแหนง่ผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/ส านัก/ศทส./
ลนก. แล้ว เป็นต าแหน่งทีต่้องมีสมรรถนะทางการบริหารและมี
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
 ๒.๔ จัดท ากรอบเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ของต าแหน่งเป้าหมาย 
โดยวิเคราะห์จากหน้าที่ความรบัผิดชอบ ด้านบริหารจัดการ 
สมรรถนะที่จ าเปน็ของต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/สถาบนั/ส านกั 
และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง 

 

๑๔ 



แผนงานที่ ๗ แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสทิธภิาพ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

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

๑ คะแนน 
ศึกษา ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒ คะแนน 
การแบ่งประเภทข้อมูลและจดัเก็บ 
๓ คะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูล 
๔ คะแนน 
ออกแบบรายงาน 
๕ คะแนน 
เสนอผู้บริหาร 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

๑. ศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
กลุ่มในกองการเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาต้องการให้มีข้อมูลผู้มี
คุณสมบัติตาม Career Path ของผู้อ านวยการกอง/สถาบนั/
ส านัก และข้อมูลผู้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
๒. ศึกษา Career Path ของกรมฯ และหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๖/ ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เร่ือง 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภท
อ านวยการ เพื่อ 
 ๒.๑  วิเคราะห์รายการที่ต้องการในการจัดท าฐานข้อมูล เช่น 
ประวัติการด ารงต าแหน่ง การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
คุณสมบัติตาม ว ๑๗/๒๕๕๘  
 ๒.๒ แบ่งประเภทการจัดเก็บข้อมูลแต่ละรายการ เช่น 
ข้อความ ตัวเลข  
๓. จัดท าฐานข้อมูลและออกแบบรายงาน ดังนี  
 ๓.๑ ปรับปรุงข้อมูล ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าด่าน เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
 ๓.๒ จัดท าข้อมูลข้าราชการที่มคีุณสมบัติตาม Career Path 
และประสบการณ์ที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
๔. น าข้อมูลเสนอ ผอ.กกจ. เพื่อใช้ในการประชุมพิจารณาแตง่ตั ง 
 

 
 

๑๕ 



แผนงานที่ ๘ แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์     มีคู่มือและแนวทางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด          ๑) ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
                   ๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่มีอยู่แลว้ 
๒. ส ารวจปัญหาในการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ 
๓. วิเคราะห์ประมวลผล
ข้อมูลและรูปแบบในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานใหม่ 
๔.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน 
๕. ส ารวจการด าเนนิการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่กรม
ฯ มอบอ านาจให้หน่วยงาน
ด าเนินการ และจัดท ารายงาน
ปัญหาการปฏบิัติงานเสนอ
ผู้บริหาร 
 
 

ตัวชี วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จการด าเนินการตาม
แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้แก่หน่วยงาน 
๑ คะแนน 
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้ว  
๒ คะแนน 
ส ารวจปัญหาในการปฏบิัติงานการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามคู่มือ 
๓ คะแนน 
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลและรูปแบบในการจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานใหม่ 
๔ คะแนน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน 
๕ คะแนน 
ส ารวจการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กรมฯ 
มอบอ านาจให้หน่วยงานด าเนนิการ และจัดท า
รายงานปัญหาการปฏิบัตงิานเสนอผู้บริหาร 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๔ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
 

๑. ทบทวนคู่มือการปฏบิัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง 
๒. ส ารวจปัญหาในการปฏิบัตงิานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั งส ารวจการด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กรมฯ มอบอ านาจให้หน่วยงาน
ด าเนินการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล และ
ด้านการพฒันาระบบราชการ  
๓. น าผลส ารวจปัญหาในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
๔. อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 

 
๑๖ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ตัวชี วัดที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามคู่มือ 
๑ คะแนน 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามคู่มือ ร้อย
ละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(คณะท างานจัด
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 
และจัดการชี แจงการ
บริหารงานบุคคลของ 
กองการเจ้าหน้าที่) 

ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งเปน็
ผู้รับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน จ านวน ๖๒ ราย มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
คู่มือ จ านวน ๕๗ ราย คิดเปน็รอ้ยละ ๘๓.๘๗ 

 

 
๑๗ 



แผนงานที่ ๙ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด         ๑) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
                  ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อหลกัเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบคุคล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ด าเนินการตามแผน 
๓. ส ารวจความรู้ความเข้าใจและ
ความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับ
การด าเนินการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๔. สรุปผลส ารวจ 
๕. น าผลส ารวจมาปรับปรุงการ
ด าเนินการดา้นบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ตัวชี วัดที่ ๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(คณะท างานจัด
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 
และจัดการชี แจงการ
บริหารงานบุคคลของ 
กองการเจ้าหน้าที่) 

๑. กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านการพฒันาระบบราชการ 
เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้เข้าร่วมประชุมเปน็ผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน จ านวน ๖๒ ราย 
๒. จัดท าแบบส ารวจความรู้ความเข้าใจและความ
พึงพอใจเก่ียวกับการด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ สรุปผล
ส ารวจ ดังนี  
 ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ น จ านวน ๕๓ ราย 
คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๔๘ 
 ๒.๒ มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๑๐ 
๓. สรุปผลเสนอ ผอ.กกจ.  
๔. น าผลส ารวจมาปรับปรุงการด าเนินการดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคลในการจดัสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
กองการเจ้าหน้าที ่

 

๑๘ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ตัวชี วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
หลักเกณฑ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(คณะท างานจัด
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 
และจัดการชี แจงการ
บริหารงานบุคคลของ 
กองการเจ้าหน้าที่) 

ผลส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการฯ  
มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ร้อยละ ๙๙.๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



แผนงานที่ ๑๐ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. แต่งตั งคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
๓. ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 
๔. เสนอคณะท างานฯ พิจารณา
และเห็นชอบ 
๕. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 

๑ คะแนน  
แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนพฒันา
บุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 
๒ คะแนน 
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
๓ คะแนน 
ร่าง แผนพฒันาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
๔ คะแนน 
เสนอคณะท างานฯ พิจารณาและเห็นชอบ 
๕ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

๑. กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย/
แผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อจัดท าหลักสูตร Smart Officer ตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๒. จัดท าหลักสูตร Smart Officer ส าหรับ
บุคลากรของกรมฯ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี  
 ๒.๑ นักบริหาร 
 ๒.๒ นักวิจัย 
 ๒.๓ พนักงานราชการทีป่ฏิบัติงานชว่ยนักวิจัย 
 ๒.๔ ประเภททั่วไป สายงานสนบัสนนุ 
๓. น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้กรมฯ พิจารณา  
๔. กรมฯ เห็นชอบแผน 
๕. ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

๒๐ 



แผนงานที่ ๑๑ แผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิัล 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดจิิทัล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลัของบุคลากรกรมฯ 
๒. ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
๓. จัดท าร่างแผนฯ ทีส่อดคล้องกับแนวทาง
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑) ผู้บริหารกรมฯ 
    ๒) ผู้ปฏิบัตงิานด้านนโยบายและวิชาการ 
    ๓) ผู้ปฏิบัตงิานด้านบริการ 
    ๔) ผู้ปฏิบัตงิานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๔. เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๕. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 

๑ คะแนน 
แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนพฒันา
ทักษะด้านดิจิทลัของบุคลากรกรมฯ 
๒ คะแนน 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
๓ คะแนน 
จัดท าร่างแผนฯ 
๔ คะแนน 
เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๕ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๑ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
และคณะท างาน
จัดท าแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่
รัฐบาลดิจทิัล 

กรมฯ มีค าสั่งที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนพฒันาทักษะ
ด้านดิจทิัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดจิิทัล 
 
ขณะนี อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒๑ 



แผนงานที่ ๑๒ แผนพัฒนารายบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์     บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด           ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. หน่วยงานมีการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อหา
สมรรถนะที่คาดหวังกับ
สมรรถนะที่มีอยู่ 
๒. ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 
๕. สรุปผลเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP)ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
และทุกหน่วยงาน 

๑. กรมฯ ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบญัชาทุกหน่วยงาน
ด าเนินการพฒันาผู้ใตบ้ังคับบัญชาโดยจัดท าแผนพฒันา
รายบุคคลให้กับข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการชี แจงให้ความรู้ในการจัดท าแผน/การก าหนด
เครื่องมือ/พัฒนา รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี  
 ๑) จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลและด้าน
การพัฒนาระบบราชการ  
 ๒) จัดบรรยายและจัดท าคลินิกให้ค าปรึกษาแก่ผู้
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช 
๒.  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานด าเนินการพฒันา
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับ
ข้าราชการ ดังนี  
 ๑) ประเมินช่องวา่งสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๒) ก าหนดเครื่องมือในการพัฒนา 
 ๓) รายละเอียดเคร่ืองมือ/พัฒนา 
 ๔) รายงานการติดตามในการด าเนินการตามแผน 

 

 
๒๒ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

   ๓. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังสือแจ้งให้ทุก
หน่วยงานรายงานแผน/ผลด าเนนิการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล  ส่งกองการเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๔. สรุปผลด าเนินการ ข้าราชการจ านวน ๑,๙๐๗ 
ราย มีการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล จ านวน 
๑,๗๘๕ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๖๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



แผนงานที่ ๑๓ แผนการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าประสงค์    มีระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงหลักเกณฑก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษา กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง/จัดท าหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. วิเคราะห์และสรุปผล 
๓. ร่างปรับปรุง/จัดท า
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์ 
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๕. ประกาศใช ้

๑ คะแนน 
ศึกษา กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุง/จัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๒ คะแนน 
วิเคราะห์และสรุปผล 
๓ คะแนน 
ร่างหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์ 
๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๕ คะแนน 
ประกาศใช ้
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มสรรหาบรรจุและ
แต่งตั ง) 

๑. กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ นประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การ และช านาญการพิเศษ 
๒. สรุปผลการศึกษาพบวา่ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ นประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และ
ช านาญการพิเศษ ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาการส่งผลงาน
หลังได้รับการคัดเลือก ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารอัตราก าลัง 
๓. กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ นประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ 
และช านาญการพิเศษเสนอกรมฯ ให้มีการก าหนดระยะเวลาการส่งผลงาน
เพื่อเข้ารับการประเมินหลังจากได้รับการคัดเลือก ภายในระยะเวลา 
๖๐ วัน 
๔. อ.ก.พ.กรมฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติให้
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ ว่าหลังจากได้รับ
การแจง้ผลการคดัเลือก ให้ผูไ้ด้รบัการคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินภายในระยะเวลา ๖๐ วัน และมปีระกาศกรม เมื่อวันที ่๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศหลักเกณฑ์ตามมติ อ.ก.พ.กรมฯ แล้ว 

 

 
 

๒๔ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

   ๕. อ.ก.พ.กรมฯ ครั งที่ ๒ / ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มมีติให้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บงัคับเฉพาะกับกรณีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ะเข้า
รับการประเมินผลงานให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึ น ซึ่งเปน็ต าแหน่ง
ว่างที่เปน็ระดับช านาญการพิเศษเท่านั น  
และมีประกาศกรม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศ
หลักเกณฑ์ตามมติ อ.ก.พ.กรมฯ แล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



แผนงานที่ ๑๔ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าประสงค์    มีระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ 
กฎระเบียบและข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปี 
๒๕๖๑ 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน 
๔. ด าเนินการตามแผน 
๕. ติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนและ
วิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงาน
เสนอแนวทางการด าเนนิการ
ในปีต่อไปเสนอผู้บริหาร 

๑ คะแนน 
ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๒ คะแนน 
จัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน 
๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๕ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน และวิเคราะห์
สรุปข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ด าเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ริหาร 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑. ศึกษาวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของกรมฯ ปี ๒๕๖๐ และแผนยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตของกระทรวงฯ 
ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๒. จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตปี ๒๕๖๑ 
๓. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบแผน 
๔. ด าเนินการตามแผน 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
และวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ด าเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ริหาร 

 

 
 

 
 
 
 
 

๒๖ 



แผนงานที่ ๑๕ แผนการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าประสงค์    มีระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด         ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
 (ขอปรบัตัวชี วัดเป็น ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจในด้านความโปร่งใสใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ด าเนินการส ารวจบุคลากร
ในกรมฯ 
๓. ประมวลผลจากแบบ
ส ารวจ 
๔. สรุปผลคะแนน 
๕. น าผลส ารวจเสนอ
ผู้บริหาร 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๓ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ๑. ส านักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร 
๑๐๑๒.๑/๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ ขอความอนุเคราะห์ให้
ข้าราชการประเภทอ านวยการ ประเภท
วิชาการ ประเภททั่วไป ตอบแบบ
ส ารวจความคิดเห็นและความพงึพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ทางเว็บไซต ์
๒. กกจ.  มีหนังสือ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว 
๗๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ขอ
ความร่วมมือหน่วยงานให้ข้าราชการใน
สังกัด ตอบแบบส ารวจ 
๓. ส านักงาน ก.พ. ประมวลผลและ
สรุปผลส ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
วิชาการเกษตรแล้ว ได้คะแนนร้อยละ 
๖๑.๒๒ 

 

 
๒๗ 

 



แผนงานที่ ๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (น  าหนักร้อยละ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร 
เป้าประสงค์   บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด        ๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๘๐) 
                  ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. ติดตามประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินการของปทีี่ผ่านมาน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนฯ 
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความผาสุกพิจารณาเสนอกรมฯ 
เห็นชอบ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. ส ารวจความพึงพอใจ 
๕. ประเมินผล/รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน 

ตัวชี วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
๑ คะแนน 
ติดตามประเมนิผลและสรปุผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมา 
๒ คะแนน 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพฒันาคุณภาพชวีิตฯ 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๔ คะแนน 
ส ารวจความพงึพอใจ 
๕ คะแนน 
ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินการตามแผน 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์) 
และทุกหน่วยงาน 

๑. น าผลส ารวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
กรมวิชาการเกษตรของส านักงาน ก.พ.ร. มา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต/
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และ
กรมฯ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสนอ
กรมฯ เห็นชอบ 
๓. แจ้งเวียนแผนพฒันาคุณภาพชีวิตฯ ปี ๒๕๖๑ 
ให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั งให้จดัท าแผนปฏิบตัิการ
ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๑ และด าเนินการตามแผน 
๔. กองการเจ้าหน้าที่จัดท าแบบส ารวจความพงึ
พอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ปี 
๒๕๖๑ และสรุปผล 
๕. ติดตามผลด าเนินการของหน่วยงาน  และ
รายงานผลการด าเนนิการเสนอกรมฯ  
 

 

 

๒๘ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

 ตัวชี วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ  
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความพงึพอใจต่อแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๔ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์) 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติและการเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนัของบุคลากรกรมฯ 
มีความพึงพอใจร้อยละ ๗๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒๙ 
๒๓ 
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