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แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑๒ แผนงาน 
 
 
  
 

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



สรุปผลคะแนนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
มิติ ค่าน  าหนักของมิติ ผลการด าเนินงาน 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๒๐ ๑๘.๗๔ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๓.๕๐ 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕ ๒๕.๐๐ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๕.๐๐ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ๒๕ ๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๖.๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๑. แผนอัตราก าลังและ
แผนสรรหาบุคลากร
ของกรมฯ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

กกจ. 
(คณะท างานศึกษาสภาพ
ก าลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐) 

ระดับความส าเร็จของการศึกษาวิเคราะห์
สภาพก าลงัคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๐๐ 

กรมฯ มโีครงสร้างที่
เหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๒. แผนปรับปรุง
โครงสร้างกรมฯ 
 

กพร. และ  
กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการแบ่ง
งานภายในและอัตราก าลัง  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบความก้าวหน้า
ในอาชีพทุกต าแหน่ง 

มีแผนเส้นทางสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพทุกต าแหนง่หลัก 
ของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๓. แผนสร้าง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพต าแหน่งผู้อ านวย
กลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าด่านตรวจพืช 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๕ ๒.๑๐ 

๔. แผนการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ 

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

ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

๒ ๐.๘๔ 

๕. แผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสบืทอด
ต าแหน่ง 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๕ ๑.๘๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๑ 

๑๘.๗๔ 

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 ๕๐) 

๖. แผนการจัดท าข้อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากร
ของกรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๔ ๖.๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร 

บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้
ตามกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๗. แผนการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

กกจ. 
(คณะท างานจัด
ประชุมชี แจงการ
พัฒนาระบบบริหาร
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
การจัดสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กกจ.) 

ระดับความส าเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
(น  าหนักร้อยละ ๘๐) 

๕ ๖.๐๐ 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐) 

๕ ๐.๗๕ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การด าเนินการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐) 

๕ ๐.๗๕ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๒ 

๑๓.๕๐ 

 
 
 
 
 

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) 

๘. แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง  
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๖.๒๕ 

๙. แผนพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลีย่นสู่
รัฐบาลดิจทิัล 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะดา้นดิจทิัล เพือ่
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
 

๕ ๖.๒๕ 

บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่สากล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๑๐. แผนพัฒนารายบุคคล กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู ้ทักษะ และสมรรถนะ  
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๑๒.๕๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๓ 

๒๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

๑๑. แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ศปท. ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๑๕.๐๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๔ 

๑๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

๑๒. แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของ
กรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ความผาสุก
และความผูกพนัของบุคลากรของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๘๐) 

๕ ๒๐.๐๐ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
และเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๒๐) 

๔ ๔.๐๐ 

คะแนนรวม 
มิติที่ ๕ 

๒๔.๐๐ 

 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔ 
 
 
 
 

 
 

 
๖ 



แผนงานที่ ๑ : แผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. น าผลส ารวจจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับสาขาวชิาที่หนว่ยงาน
ต้องการมาศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปผล 
๒. ศึกษาอัตราก าลังที่เกษียณอายุ
ราชการของกรมฯในระยะ ๓ ป ี
(ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
๓. น าผลการพิจารณาจากข้อ ๑ 
และข้อ ๒ มาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อจัดท าเป็นแผนอัตราก าลงั
และแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน 
และด าเนนิการตามแผน 
๕. ติดตามผลการด าเนินการตาม
แผน 

๑ คะแนน 
น าผลส ารวจจากปี ๒๕๖๑ เก่ียวกับ
สาขาวชิาที่หน่วยงานต้องการมาศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล 
๒ คะแนน 
ศึกษาอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการ
ของกรมฯ ในระยะ ๓ ปี  
(ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
๓ คะแนน 
จัดท าแผนอัตราก าลงัและแผนสรรหา
บุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ด าเนินการตามแผน 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตามแผน 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(คณะท างานศึกษา
สภาพก าลงัคนของ
กรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐) 

กกจ. ด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การในส่วนการสรรหาบุคลากร
ให้ตอบสนองการเกษตรยุคใหม่ ดังนี  
๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๓๖ ลว. ๒๘ ก.ย. ๖๑ ให้
หน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมฯ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงฯ และยุทธศาสตร์กรมฯ  
๒. ส ารวจต าแหน่งวา่งจากการเกษียณอายุราชการของกรมฯ ใน
ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
๓. กกจ. วิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานจดัส่งมา และจดัท าแผนการสรร
หาบุคลากรในสาขาวชิาที่ตอบสนองการเกษตรยุคใหม่  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๖ ต าแหน่ง ดังนี  
 ๑) นักวิทยาศาสตร์ กปผ. ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์ 
 ๒) น.คอมพิวเตอร์ ศทส. ปริญญาตรี/โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๓) น.เกษตร สวร. ปริญญาตรี/โท ปรับปรุงพันธุ์ 
 ๔) น.เกษตร สวส. ปริญญาเอก Agriculture Science 
 ๕) น.เกษตร สวพ.๓ ปริญญาตรี/โท พืชสวน 
 ๖) น.เกษตร สวพ.๘ ปริญญาโท โรคพืช 
๔. กรมฯ เห็นชอบแผนฯ แล้ว และด าเนนิการสรรหาและรบัโอน
บุคลากรในสาขาวชิาตามแผน ทั งนี ต าแหน่งล าดับที่ ๔) น.เกษตร 
สวส. หน่วยงานขอเปลี่ยนเป็น ปริญญาโท ปรับปรุงพันธุ์พืชสวนและ
สรีรวิทยาพืชสวน ซึง่กรมฯ ได้อนุมัติแล้ว 
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๒๙๓ ลว. ๗ ต.ค. ๖๒ รายงานผล
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ รอบ ๑๒ เดือน ส่ง กพร. แล้ว 

 

๗ 



แผนงานที่ ๒ : แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ  
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอตัราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์    กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการแบง่งานภายในและอัตราก าลัง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการ
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของ
กรมฯ 
๒. ศึกษาอ านาจหนา้ที่และระบบงาน
ของกองตั งใหม่ 
๓. จัดท าร่างการแบง่งานภายในและ
หน้าที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกองตั งใหม่ 
๔. จัดอัตราก าลังตามโครงสร้างใหม่ 
๕. เสนอกรมฯ พิจารณา 
 

๑ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ 
๒ คะแนน 
ศึกษาอ านาจหน้าที่และระบบงานของกอง
ตั งใหม ่
๓ คะแนน 
จัดท าร่างการแบ่งงานภายในและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง
ตั งใหม ่
๔ คะแนน 
จัดอัตราก าลังตามโครงสรา้งใหม่ 
๕ คะแนน 
เสนอกรมฯ พิจารณา 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และ กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

กรมฯ จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังที่รองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต
คือ ตั งกองวิจัยพัฒนาเมลด็พันธุพ์ืช และเปลี่ยนชื่อ
สถาบนัวิจัยยาง เป็นกองควบคุมยาง เสนอ
กระทรวงฯ พิจารณาแล้ว   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ภารกิจการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน 
และอัตราก าลังของหน่วยงานดงักล่าวเสนอกรมฯ 
พิจารณา และกรมฯ มีค าสั่ง ดังนี  
   ๑) ค าสั่งที่ ๑๗๔๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๑ 
ปรับปรุงหนา้ที่ความรับผิดชอบและการปฏิบตัิงาน
ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพนัธุ์พชื 
    ๒) ค าสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๒ 
ปรับปรุงหนา้ที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานภายใน
และให้บุคลากรปฏบิัติงานที่กองการยาง 
 
ทั งนี  ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสอืที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ 
ลว. ๘ มี.ค. ๖๒ แจ้งแนวทางการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมที่ต้องเสนอให้ส านักงาน ก.พ.ร. พจิารณา 
กรมฯ จึงต้องพิจารณาจัดท าแบบค าชี แจง
ประกอบการแบ่งสว่นราชการภายในกรมใหม่  

 

๘ 



แผนงานที่ ๓ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์    มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต าแหน่งผู้อ านวยกลุ่ม ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าด่านตรวจพืช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
         (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. น าผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่ม /ผู้อ านวยการศูนย์ / หัวหน้าดา่น
ตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มา
สรุปผล 
๒. เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๓. เสนอกรมฯ พิจารณา และ อ.ก.พ.
กรมฯ พิจารณา 
๔. ประกาศใช ้
๕. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 

๑ คะแนน 
น าผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม /
ผู้อ านวยการศูนย์ / หัวหน้าดา่นตรวจพืช 
/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสรุปผล 
๒ คะแนน 
เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา 
๔ คะแนน 
ประกาศใช ้
๕ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บคุลากร
ของกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

๑. กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของต าแหนง่ผู้อ านวยการกลุ่ม /ผูอ้ านวยการศนูย์ / 
หัวหน้าด่านตรวจพืช / หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป 
เพื่อเสนอคณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพและแผนสืบทอดของกรมฯ พิจารณา 
๒. ที่ประชุมคณะท างานฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ พิจารณาจัดท าแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่ม /ผู้อ านวยการศนูย์ / หัวหน้าดา่น
ตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป ระดบัช านาญ
การพิเศษ และระดับอาวโุส 
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนตามมตคิณะท างานฯ และ
อ.ก.พ. กรมฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 
เห็นชอบแผนฯ 
๔. กรมฯ ประกาศใช้แผนดังกลา่ว โดยให้ถือปฏิบัติ
ตั งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามหนงัสือ กกจ. ที่ กษ 
๐๙๐๒/ว ๖๒๘ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ 
๕. เวียนแจ้งหน่วยงานและลงเว็บไซต์ กกจ. แล้ว 

 

๙ 



แผนงานที่ ๔ แผนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของกรมฯ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์   มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จการจัดท าแผนสับเปลี่ยนหมนุเวียนงานของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ 
๒. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. 
กรมฯ พิจารณาเห็นชอบ 
๓. ประกาศใช้หลักเกณฑ์
สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
๔. สื่อสารและสร้างการรับรู้
ให้แก่บุคลากรในกรมฯ 
๕. ติดตามผลการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และสรุปผล
เสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
จัดท าหลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ 
พิจารณาเห็นชอบ 
๓ คะแนน 
ประกาศใช้หลักเกณฑ์สับเปลี่ยน
หมุนเวียน 
๔ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรในกรมฯ 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตาม
หลักเกณฑ์ และสรุปผลเสนอกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๒ 
 

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) 

กกจ. จัดท าร่างประกาศกรมฯ เร่ือง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
ข้าราชการให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย และเสนอกรมฯ 
และ อ.ก.พ.กรมฯ พิจารณา 
 
อ.ก.พ.กรมฯ ครั งที่ ๕/ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑  
มีมติให้ชะลอการจัดท าประกาศกรมฯ เร่ือง การหมุนเวียน 
เปลี่ยนงานข้าราชการให้มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
 
 
 

 

๑๐ 



แผนงานที่ ๕ 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 าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. น าผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับแผนสืบทอดต าแหน่งมา
สรุปผล 
๒. เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๓. เสนอกรมฯ พิจารณา และ อ.ก.พ.
กรมฯ พิจารณา 
๔. ประกาศใช ้
๕. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 

๑ คะแนน 
น าผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับแผนสืบทอดต าแหน่งมา
สรุปผล 
๒ คะแนน 
เสนอคณะท างานฯ พิจารณา 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ 
พิจารณา 
๔ คะแนน 
ประกาศใช ้
๕ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บคุลากร
ของกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

๑. กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสืบทอด
ต าแหน่งเพื่อเสนอคณะท างานจดัท าแผนสร้างความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพและแผนสบืทอดของกรมฯ พิจารณา 
๒. ที่ประชุมคณะท างานฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ 
พิจารณาจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งของกรมฯ  
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนตามมตคิณะท างานฯ และอ.ก.พ. กรมฯ ครั งที่ 
๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เห็นชอบแผนฯ 
๔. กรมฯ ประกาศใช้แผนดังกลา่ว โดยให้ถือปฏิบัติตั งแต่วนัที่ ๑ ต.ค. 
๖๒ ตามหนังสือ กกจ. ที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๙ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ 
๕. เวียนแจ้งหน่วยงานและลงเวบ็ไซต์ กกจ. แล้ว 
 
 

 

 
 
 
 
 

๑๑ 



แผนงานที่ ๖ แผนการจัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ออกแบบและจัดท าแบบส ารวจ
ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของ
กรมฯ 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบการส ารวจ
ข้อมูล 
๓. ด าเนินการส ารวจข้อมูล 
๔. ออกแบบฐานข้อมูลโดยใชผ้ลจาก
การส ารวจ 
๕. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและ
ศึกษาระบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑ คะแนน 
ออกแบบและจัดท าแบบส ารวจข้อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบการส ารวจข้อมูล 
๓ คะแนน 
ด าเนินการส ารวจข้อมูล 
๔ คะแนน 
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ผลจากการ
ส ารวจ 
๕ คะแนน 
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและศึกษา
ระบบทีส่ามารถเชื่อมโยงกับหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๔ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

๑. กกจ. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ 
๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๓๘๔ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เสนอ
กรมฯ เห็นชอบการส ารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ 
๓. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๐๙ ลว. ๔ ก.ค. ๖๒ เวียน
หน่วยงานให้ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ตอบแบบส ารวจข้อมลู
ความเชี่ยวชาญทางอินเตอร์เน็ต  
๔. ออกแบบฐานข้อมูล และ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๕๙๗ 
ลว. ๑๓ ก.ย. ๖๒ ให้ผู้ตอบแบบส ารวจตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล และลงนามรับรอง 
 
อยู่ระหว่างติดตามและปรบัปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญที่ได้รับการ
รับรองจากผู้บังคบับัญชา 

 

 
 
 
 

๑๒ 



แผนงานที่ ๗ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด        ๑) ระดับความส าเร็จของการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๘๐) 
                 ๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐) 
                 ๓) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ ๑ 
  ๑. จัดท าแผนการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๒. ด าเนินการตามแผน 
  ๓. สรุปผลการด าเนินการ 

ตัวชี วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑก์ารบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๑ คะแนน 
จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๕ คะแนน 
สรุปผลการด าเนนิการ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(คณะท างานจัดประชุม
ชี แจงการพัฒนาระบบ
บริหารและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กกจ.) 

๑. จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ด าเนินการตามแผน โดยจัดท าโครงการประชุม
ชี แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน ๒ ครั ง ดังนี  
ครั งที่ ๑ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด ์สปา จงัหวัด
นครนายก ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ในเขตพื นที่ สวพ.๑-๔) 
จ านวน ๑๙๘ คน  
ครั งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ โรงแรมลอง
บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานส่วนภูมิภาค(ในเขตพื นที่ สวพ.๕-๘) 
จ านวน ๑๐๑ คน 
๓. สรุปผลด าเนินการจัดประชุมชี แจงฯ และผล
ส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และความพึงพอใจเก่ียวกับ
การด าเนินการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอ ผอ.กกจ. 

 

๑๓ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ ๒  
  ๑. ด าเนินการส ารวจดังนี  
      ๑.๑ ความรู ้ความเข้าใจของ
บุคลากรเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
      ๑.๒ ความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับการด าเนินการดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๒. สรุปผลส ารวจเสนอผูบ้ริหาร 
  ๓. น าผลส ารวจมาจัดท าแผน
ปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ด าเนินการในปีต่อไป 

ตัวชี วัดที่ ๒ 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 

 ด าเนินการส ารวจ ดังนี  
๑) ส ารวจความรู ้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลก่อน
และหลังเข้าร่วมประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ น  
ร้อยละ ๘๒.๒๒ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ตัวชี วัดที่ ๓ 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 

 ๒) ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการด าเนินการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจเก่ียวกับการ
ด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 
๘๐.๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



แผนงานที่ ๘ 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 าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. น าผลการศึกษาจากปี ๒๕๖๑ 
เก่ียวกับสาขาวชิาที่หนว่ยงาน
ต้องการ มาศึกษาวิเคราะห์ 
๒. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ 
และจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๔. ด าเนินการตามแผน 
๕. ติดตามผลการด าเนินการตาม
แผน และสรุปผลเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน  
น าผลการศึกษาจากปี ๒๕๖๑ เก่ียวกับ
สาขาวชิาที่หน่วยงานต้องการมาศึกษา
วิเคราะห์ 
๒ คะแนน 
สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตามแผน และ
สรุปผลเสนอกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๓๖ ลว. ๒๘ 
ก.ย. ๖๑ ให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลแบบวิเคราะห์
สภาพก าลงัคนของกรมฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์
กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์กรมฯ 
๒. สรุปผลจากแบบวิเคราะห์สภาพก าลังคนของ
กรมฯ และศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย/แผนพฒันา
บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มา
จัดท าแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
โดยมีแผนพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เชน่ หลักสูตร Smart Officer 
หลักสูตรพัฒนาทักษะดา้นดจิิทลั 
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๔. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ 
๕. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการ และ กกจ. 
มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ๒๒๖๔ ลว. ๓ ต.ค. ๖๒ 
สรุปผลเสนอกรมฯ 

 

๑๖ 



แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รฐับาลดจิิทัล 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาทกัษะด้านดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิัล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. จัดท าร่างแผนพัฒนาทักษะดา้นดิจิทลั 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. ติดตามผลด าเนินการ 
๕. สรุปผลเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
จัดท าร่างแผนพฒันาทักษะด้านดิจิทัล 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๔ คะแนน 
ติดตามผลด าเนนิการ 
๕ คะแนน 
สรุปผลเสนอกรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ คะแนน 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

๑. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาทักษะดา้นดิจทิัลเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล พจิารณาจัดท ารา่ง
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
และน าหลักสูตรที่เก่ียวกับการพฒันาทักษะดา้นดิจทิัล
ในแผนพฒันาบุคลากรของกรมฯ ปี ๒๕๖๒ มาจัดเป็น
ร่างแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒  
๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๑๘๒ ลว. ๒๕ ก.ย. 
๖๒ เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนพฒันาทักษะดิจทิัล
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการพฒันา
ทักษะด้านดิจิทลัส าหรับขา้ราชการและบุคลากร
ภาครัฐ กรมฯ ปี ๒๕๖๒ 
๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งแผนปี 
๒๕๖๒ มีหลักสูตรเช่น หลักสูตรแบบจ าลองในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
หลักสูตรบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Doc    
๔. ติดตามผลการด าเนินการ 
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ๒๒๖๔ ลว. ๓ ต.ค. 
๖๒ สรุปผลเสนอกรมฯ  

 

 
๑๗ 



แผนงานที่ ๑๐ 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 าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. หน่วยงานมีการประเมิน
สมรรถนะเพื่อหาสมรรถนะ 
ที่คาดหวังกับสมรรถนะที่มีอยู่ 
๒. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพฒันา
รายบุคคล 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผล
การพัฒนา 

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

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
และทุกหน่วยงาน 

๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๘๕ ลว. ๑๙ มี.ค. 
๖๒ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกหนว่ยงานด าเนนิการ
พัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชาโดยจัดท าแผนพฒันารายบุคคล 
(IDP) ดังนี  
 ๑) ประเมินช่องวา่งสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๒) ก าหนดเครื่องมือในการพัฒนา 
 ๓) รายละเอียดเคร่ืองมือ/พัฒนา 
 ๔) การติดตามของผู้บงัคับบัญชาในการด าเนนิการ
ตามแผนพฒันารายบุคคล 
ตามแบบฟอร์ม IDP 01-04 
๒. กกจ. มีหนังสือที่ ๐๙๐๒/ ๕๖๒ ลว. ๓ ก.ย. ๖๒ 
ติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล สรุปมีข้าราชการทั งหมด จ านวน 
๒,๐๐๕ คน ได้รับการพัฒนาจ านวน ๑,๘๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๔๒  
 

 

๑๘ 



แผนงานที่ ๑๑ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าประสงค์    มีระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด         ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได ้

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 
๒. จัดท าแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ป ี๒๕๖๒ 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน 
๔. ด าเนินการตามแผน 
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนและวิเคราะห์สรุปข้อมลูรายงาน
เสนอแนวทางการด าเนนิการในปีต่อไปเสนอ
ผู้บริหาร 

๑ คะแนน 
ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบและข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง 
๒ คะแนน 
จัดท าแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปี ๒๕๖๒ 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน 
๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๕ คะแนน 
ติดตามและสรุปผลการด าเนินการเสนอ
กรมฯ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
เช่น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2562-2564)  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาขา้ราชการกรมฯ 
๒. จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 
2562 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๔. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๒๑ ลว. ๒๑ ก.พ. 
๖๒ เวียนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบตักิารส่งเสริมคุณธรรม ให้
หน่วยงานทราบและด าเนินการตามแผน 
๕. ศปท. มีหนังสือที่ ๐๙๐๑.๑๘/๒๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๘ 
ต.ค. ๖๒ รายงานผลการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากส านักงาน ป.ป.ช. เสนอกรมฯ 
แล้ว โดยกรมฯ ไดผ้ลคะแนนรวม ๘๕.๕๑  

 

 
๑๙ 



แผนงานที่ ๑๒ 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 าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักรอ้ยละ ๘๐) 
                 ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
 

กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการของปทีี่ผ่านมาและ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรของกรมฯ 
๒. เสนอคณะกรรมการฯ และ
เสนอกรมฯ พิจารณา 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. ติดตามผลด าเนินการและ
ส ารวจความพงึพอใจ 
๕. ประเมินผล/รายงานผล
การด าเนินการตามแผน 

ตัวชี วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
๑ คะแนน 
 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวติฯ 
๒ คะแนน 
เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ 
พิจารณา 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๔ คะแนน 
ติดตามผลด าเนนิการและส ารวจความ
พึงพอใจ 
๕ คะแนน 
ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผน 
 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์) 

๑. น าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมฯ มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพฒันา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และกรมฯ เพื่อ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๓. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๑๗ ลว. ๑๘ ก.พ. ๖๒ 
ขอความร่วมมือจัดท าและด าเนนิการตามแผนปฏบิัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจ าปี ๒๕๖๒  
๔. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๔๓ ลว. ๒๒ ก.ค. ๖๒ 
ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจ าปี ๒๕๖๒  
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๐๑๐ ลว. ๙ ก.ย. ๖๒ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพฒันา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ เสนอกรมฯ  

 

๒๐ 



กิจกรรม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
และคะแนนที่ได้ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 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 

 กกจ. มหีนังสือที่ ๐๙๐๒/ว ๕๘๒ ลว. ๖ ก.ย. ๖๒ 
ให้บุคลากรของกรมฯ ตอบแบบส ารวจความพงึ
พอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ทางอินเตอร์เน็ต 
 
สรุปผลส ารวจความพึงพอใจที่มตี่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ มีความ
พึงพอใจร้อยละ ๗๘.๑๗ 
 

 

 
 

 
 
 

๒๑ 
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