เอกสารแนบ ๑

แผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
จานวน ๑๒ แผนงาน

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

สรุปผลคะแนนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มิติ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
รวม

๑

ค่านาหนักของมิติ
๒๐
๑๕
๒๕
๑๕
๒๕
๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
๑๘.๗๔
๑๓.๕๐
๒๕.๐๐
๑๕.๐๐
๒๔.๐๐
๙๖.๒๔

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
แผนงาน
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
หน่วยงานในกรมฯ มี
๑. แผนอัตรากาลังและ
พัฒนาและปรับปรุง
อัตรากาลัง ที่เหมาะสม แผนสรรหาบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากาลังให้ กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ของกรมฯ เพื่อรองรับ
สอดคล้องกับบทบาท
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
การเปลี่ยนแปลง
ภารกิจและเหมาะสมกับ
กรมฯ มีโครงสร้างที่
๒. แผนปรับปรุง
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เหมาะสมกับบริบทที่
โครงสร้างกรมฯ
เปลี่ยนแปลงไป
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
มีแผนเส้นทางสร้าง
๓. แผนสร้าง
พัฒนาระบบความก้าวหน้า ความก้าวหน้าในสาย
ความก้าวหน้า
ในอาชีพทุกตาแหน่ง
อาชีพทุกตาแหน่งหลัก ในสายอาชีพ
ของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๓๐)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ระดับคะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

กกจ.
(คณะทางานศึกษาสภาพ
กาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐)
กพร. และ
กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)

ระดับความสาเร็จของการศึกษาวิเคราะห์
สภาพกาลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงการแบ่ง
งานภายในและอัตรากาลัง
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

๕

๗.๐๐

๕

๗.๐๐

กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพตาแหน่งผู้อานวย
กลุ่ม ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าด่านตรวจพืช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นาหนักร้อยละ ๓๕)
ระดับความสาเร็จการจัดทาแผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๓๕)

๕

๒.๑๐

๒

๐.๘๔

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสืบทอด
ตาแหน่ง
(นาหนักร้อยละ ๓๐)

๕

๑.๘๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๑

๑๘.๗๔

๔. แผนการสับเปลี่ยน กกจ.
หมุนเวียนงานของกรมฯ (คณะทางานจัดทาข้อมูล
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งประเภท
อานวยการ)
๕. แผนสืบทอด
กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ตาแหน่ง
และอัตรากาลัง)

๒

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
แผนงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
มีระบบเทคโนโลยี
๖. แผนการจัดทาข้อมูล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ สารสนเทศการบริหาร
ความเชี่ยวชาญบุคลากร
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ ทรัพยากรบุคคลที่
ของกรมฯ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ครอบคลุม และใช้ประโยชน์
ประสิทธิภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗
บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ ๗. แผนการสื่อสารและ
พัฒนากระบวนการบริหาร
ตามกระบวนงานบริหาร
สร้างความเข้าใจ
ทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มี ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
ประสิทธิภาพและตอบสนอง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ทรัพยากรบุคคล
ความต้องการของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

กกจ.
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อมูล
ความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

๔

๖.๐๐

กกจ.
(คณะทางานจัด
ประชุมชีแจงการ
พัฒนาระบบบริหาร
และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
การจัดสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน กกจ.)

ระดับความสาเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๘๐)
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๑๐)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(นาหนักร้อยละ ๑๐)

๕

๖.๐๐

๕

๐.๗๕

๕

๐.๗๕

คะแนนรวม
มิติที่ ๒

๑๓.๕๐

๓

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้

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

เป้าประสงค์
มีแผนพัฒนาบุคลากรที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สากล อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

๘. แผนพัฒนาบุคลากร
กกจ.
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่ (กลุ่มพัฒนาบุคคล)
เปลี่ยนแปลง
๙. แผนพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลีย่ นสู่
รัฐบาลดิจทิ ัล

กกจ.
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

บุคลากรได้รบั การพัฒนา ๑๐. แผนพัฒนารายบุคคล กกจ.
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)
เข้าสู่สากล
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

๔

ตัวชีวัด

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้

ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
(นาหนักร้อยละ ๕๐)
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัล เพือ่
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล
(นาหนักร้อยละ ๕๐)

๕

๖.๒๕

๕

๖.๒๕

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

๕

๑๒.๕๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๓

๒๕.๐๐

(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

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

แผนงาน
๑๑. แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
ศปท.

ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้
๕

๑๕.๐๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๔

๑๕.๐๐

(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

๕

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

เป้าประสงค์
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ในการทางาน ขวัญ
กาลังใจ แรงจูงใจ ใน
การสร้างสรรค์และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

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

ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
(นาหนักร้อยละ ๘๐)
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรของกรมฯ

(นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ
ที่ได้
๕

๒๐.๐๐

๔

๔.๐๐

คะแนนรวม
มิติที่ ๕

๒๔.๐๐

(นาหนักร้อยละ ๒๐)

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔

๖

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

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

๑. นาผลสารวจจากปี ๒๕๖๑
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่หน่วยงาน
ต้องการมาศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปผล
๒. ศึกษาอัตรากาลังที่เกษียณอายุ
ราชการของกรมฯในระยะ ๓ ปี
(ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓. นาผลการพิจารณาจากข้อ ๑
และข้อ ๒ มาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อจัดทาเป็นแผนอัตรากาลัง
และแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน
และดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามผลการดาเนินการตาม
แผน

๑ คะแนน
นาผลสารวจจากปี ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่หน่วยงานต้องการมาศึกษา
วิเคราะห์และสรุปผล
๒ คะแนน
ศึกษาอั ตรากาลั งที่ เกษี ยณอายุ ราชการ
ของกรมฯ ในระยะ ๓ ปี
(ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓ คะแนน
จัดทาแผนอัตรากาลังและแผนสรรหา
บุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๔ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
ติดตามผลการดาเนินการตามแผน

กองการเจ้าหน้าที่
(คณะทางานศึกษา
สภาพกาลังคนของ
กรมฯ เพื่อรองรับ
ระบบราชการ ๔.๐)

กกจ. ดาเนินการตามแผนปฏิรปู องค์การในส่วนการสรรหาบุคลากร
ให้ตอบสนองการเกษตรยุคใหม่ ดังนี
๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๓๖ ลว. ๒๘ ก.ย. ๖๑ ให้
หน่วยงานจัดทาข้อมูลแบบวิเคราะห์สภาพกาลังคนของกรมฯ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์กรมฯ
๒. สารวจตาแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมฯ ใน
ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
๓. กกจ. วิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานจัดส่งมา และจัดทาแผนการสรร
หาบุคลากรในสาขาวิชาที่ตอบสนองการเกษตรยุคใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๖ ตาแหน่ง 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 และดาเนินการสรรหาและรับโอน
บุคลากรในสาขาวิชาตามแผน ทังนีตาแหน่งลาดับที่ ๔) น.เกษตร
สวส. หน่วยงานขอเปลี่ยนเป็น ปริญญาโท ปรับปรุงพันธุ์พืชสวนและ
สรีรวิทยาพืชสวน ซึง่ กรมฯ ได้อนุมัติแล้ว
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๒๙๓ ลว. ๗ ต.ค. ๖๒ รายงานผล
ดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ รอบ ๑๒ เดือน ส่ง กพร. แล้ว

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕

๗

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๒ : แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่ นแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและอัตรากาลัง (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
และคะแนนที่ได้
๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการ
๑ คะแนน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฯ จัดทาข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างและ
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของ ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับปรุง
และ กองการเจ้าหน้าที่ อัตรากาลังที่รองรับบทบาทภารกิจใหม่ในอนาคต
กรมฯ
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน คือ ตังกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพ์ ืช และเปลี่ยนชื่อ
๒. ศึกษาอานาจหน้าที่และระบบงาน ๒ คะแนน
และอัตรากาลัง)
สถาบันวิจัยยาง เป็นกองควบคุมยาง เสนอ
ของกองตังใหม่
ศึกษาอานาจหน้าที่และระบบงานของกอง
กระทรวงฯ พิจารณาแล้ว
๓. จัดทาร่างการแบ่งงานภายในและ
ตังใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดาเนินการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ๓ คะแนน
วิเคราะห์ภารกิจการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน
ภายในกองตังใหม่
จัดทาร่างการแบ่งงานภายในและหน้าที่
และอัตรากาลังของหน่วยงานดังกล่าวเสนอกรมฯ
๔. จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกอง
พิจารณา และกรมฯ มีคาสั่ง ดังนี
๕. เสนอกรมฯ พิจารณา
ตังใหม่
๑) คาสั่งที่ ๑๗๔๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๑
๔ คะแนน
ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิงาน
จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่
ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พชื
๕ คะแนน
๒) คาสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๒
เสนอกรมฯ พิจารณา
ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานภายใน
และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่กองการยาง
คะแนนทีไ่ ด้ = ๕
ทังนี สานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร ๑๒๐๐/ว๓
ลว. ๘ มี.ค. ๖๒ แจ้งแนวทางการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมที่ต้องเสนอให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
กรมฯ จึงต้องพิจารณาจัดทาแบบคาชีแจง
ประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมใหม่
๘

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๓ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพตาแหน่งผู้อานวยกลุ่ม ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าด่านตรวจพืช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นาหนักร้อยละ ๓๕)

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

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
นาผลแบบสอบถามจากปี ๒๕๖๑
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
เกี่ยวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าใน และอัตรากาลัง)
สายอาชีพของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม /
ผู้อานวยการศูนย์ / หัวหน้าด่านตรวจพืช
/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มาสรุปผล
๒ คะแนน
เสนอคณะทางานฯ พิจารณา
๓ คะแนน
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา
๔ คะแนน
ประกาศใช้
๕ คะแนน
สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บคุ ลากร
ของกรมฯ
คะแนนทีไ่ ด้ = ๕
๙

ผลการดาเนินงาน
๑. กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม /ผูอ้ านวยการศูนย์ /
หัวหน้าด่านตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อเสนอคณะทางานจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพและแผนสืบทอดของกรมฯ พิจารณา
๒. ที่ประชุมคณะทางานฯ ครังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ พิจารณาจัดทาแผนการสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่ม /ผู้อานวยการศูนย์ / หัวหน้าด่าน
ตรวจพืช / หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป ระดับชานาญ
การพิเศษ และระดับอาวุโส
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนตามมติคณะทางานฯ และ
อ.ก.พ. กรมฯ ครังที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒
เห็นชอบแผนฯ
๔. กรมฯ ประกาศใช้แผนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติ
ตังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามหนังสือ กกจ. ที่ กษ
๐๙๐๒/ว ๖๒๘ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒
๕. เวียนแจ้งหน่วยงานและลงเว็บไซต์ กกจ. แล้ว

หมายเหตุ

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

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

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

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

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

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

คะแนนทีไ่ ด้ = ๒

๑๐

หมายเหตุ

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

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

๑๑

ผลการดาเนินงาน
๑. กกจ. สรุปความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสืบทอด
ตาแหน่งเพื่อเสนอคณะทางานจัดทาแผนสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพและแผนสืบทอดของกรมฯ พิจารณา
๒. ที่ประชุมคณะทางานฯ ครังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๒
พิจารณาจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของกรมฯ
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนตามมติคณะทางานฯ และอ.ก.พ. กรมฯ ครังที่
๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ เห็นชอบแผนฯ
๔. กรมฯ ประกาศใช้แผนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตังแต่วนั ที่ ๑ ต.ค.
๖๒ ตามหนังสือ กกจ. ที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๙ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒
๕. เวียนแจ้งหน่วยงานและลงเว็บไซต์ กกจ. แล้ว

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๖ แผนการจัดทาข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

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

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

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

๑. กกจ. จัดทาแบบสารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๓๘๔ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เสนอ
กรมฯ เห็นชอบการสารวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
๓. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๐๙ ลว. ๔ ก.ค. ๖๒ เวียน
หน่วยงานให้ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ตอบแบบสารวจข้อมูล
ความเชี่ยวชาญทางอินเตอร์เน็ต
๔. ออกแบบฐานข้อมูล และ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๕๙๗
ลว. ๑๓ ก.ย. ๖๒ ให้ผู้ตอบแบบสารวจตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และลงนามรับรอง
อยู่ระหว่างติดตามและปรับปรุงข้อมูลความเชี่ยวชาญที่ได้รับการ
รับรองจากผู้บังคับบัญชา

คะแนนทีไ่ ด้ = ๔

๑๒

หมายเหตุ

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

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

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

ตัวชีวัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
๑ คะแนน
จัดทาแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๕ คะแนน
สรุปผลการดาเนินการ

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

๑. จัดทาแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ดาเนินการตามแผน โดยจัดทาโครงการประชุม
ชีแจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จานวน ๒ ครัง ดังนี
ครังที่ ๑ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัด
นครนายก ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ในเขตพืนที่ สวพ.๑-๔)
จานวน ๑๙๘ คน
ครังที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒ โรงแรมลอง
บีช ชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานส่วนภูมิภาค(ในเขตพืนที่ สวพ.๕-๘)
จานวน ๑๐๑ คน
๓. สรุปผลดาเนินการจัดประชุมชีแจงฯ และผล
สารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมประชุม เสนอ ผอ.กกจ.

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕

๑๓

หมายเหตุ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒
๑. ดาเนินการสารวจดังนี
๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๒ ความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. สรุปผลสารวจเสนอผูบ้ ริหาร
๓. นาผลสารวจมาจัดทาแผน
ปรับปรุงการดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดาเนินการในปีต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

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

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสารวจ ดังนี
๑) สารวจความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลก่อน
และหลังเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน
ร้อยละ ๘๒.๒๒

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๔

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

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

ผลการดาเนินงาน
๒) สารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ร้อยละ
๘๐.๔๐

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๕

หมายเหตุ

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

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

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

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕ คะแนน

๑๖

ผลการดาเนินงาน
๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๓๖ ลว. ๒๘
ก.ย. ๖๑ ให้หน่วยงานจัดทาข้อมูลแบบวิเคราะห์
สภาพกาลังคนของกรมฯ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์กรมฯ
๒. สรุปผลจากแบบวิเคราะห์สภาพกาลังคนของ
กรมฯ และศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย/แผนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มา
จัดทาแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เช่น หลักสูตร Smart Officer
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
๕. หน่วยงานรายงานผลการดาเนินการ และ กกจ.
มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ๒๒๖๔ ลว. ๓ ต.ค. ๖๒
สรุปผลเสนอกรมฯ

หมายเหตุ

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

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

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

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่ ๑. คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลเพื่อ
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล พิจารณาจัดทาร่าง
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลั สาหรับข้าราชการและ
บุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัล
ในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ปี ๒๕๖๒ มาจัดเป็น
ร่างแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒
๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๑๘๒ ลว. ๒๕ ก.ย.
๖๒ เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนพัฒนาทักษะดิจทิ ัล
สาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลั สาหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ กรมฯ ปี ๒๕๖๒
๓. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งแผนปี
๒๕๖๒ มีหลักสูตรเช่น หลักสูตรแบบจาลองในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
หลักสูตรบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Doc
๔. ติดตามผลการดาเนินการ
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ๒๒๖๔ ลว. ๓ ต.ค.
๖๒ สรุปผลเสนอกรมฯ
๑๗

หมายเหตุ

แผนงานที่ ๑๐ แผนพัฒนารายบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม
๑. หน่วยงานมีการประเมิน
สมรรถนะเพื่อหาสมรรถนะ
ที่คาดหวังกับสมรรถนะที่มีอยู่
๒. ทุกหน่วยงานจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผล
การพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

๑ คะแนน
กองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา (กลุ่มพัฒนาบุคคล)
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙ และทุกหน่วยงาน
๒ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
๓ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
๔ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
๕ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๘๐ ขึนไป
คะแนนทีไ่ ด้ = ๕

๑๘

ผลการดาเนินงาน
๑. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๘๕ ลว. ๑๙ มี.ค.
๖๒ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานดาเนินการ
พัฒนาผู้ใต้บงั คับบัญชาโดยจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ดังนี
๑) ประเมินช่องว่างสมรรถนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
๒) กาหนดเครื่องมือในการพัฒนา
๓) รายละเอียดเครื่องมือ/พัฒนา
๔) การติดตามของผู้บงั คับบัญชาในการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
ตามแบบฟอร์ม IDP 01-04
๒. กกจ. มีหนังสือที่ ๐๙๐๒/ ๕๖๒ ลว. ๓ ก.ย. ๖๒
ติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคล สรุปมีข้าราชการทังหมด จานวน
๒,๐๐๕ คน ได้รับการพัฒนาจานวน ๑,๘๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๔๒

หมายเหตุ

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

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

๑๙

ผลการดาเนินงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2562-2564) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ
๒. จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ
2562
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๔. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๒๑ ลว. ๒๑ ก.พ.
๖๒ เวียนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม ให้
หน่วยงานทราบและดาเนินการตามแผน
๕. ศปท. มีหนังสือที่ ๐๙๐๑.๑๘/๒๙/๒๕๖๒ ลว. ๑๘
ต.ค. ๖๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสานักงาน ป.ป.ช. เสนอกรมฯ
แล้ว โดยกรมฯ ได้ผลคะแนนรวม ๘๕.๕๑

หมายเหตุ

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

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

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

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

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์)

๑. นาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมฯ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. เสนอคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และกรมฯ เพื่อ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๑๗ ลว. ๑๘ ก.พ. ๖๒
ขอความร่วมมือจัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจาปี ๒๕๖๒
๔. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๔๓ ลว. ๒๒ ก.ค. ๖๒
ให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจาปี ๒๕๖๒
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๒๐๑๐ ลว. ๙ ก.ย. ๖๒
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมฯ ประจาปี ๒๕๖๒ เสนอกรมฯ

คะแนนทีไ่ ด้ = ๕
๒๐

หมายเหตุ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
และคะแนนที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

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

ผลการดาเนินงาน
กกจ. มีหนังสือที่ ๐๙๐๒/ว ๕๘๒ ลว. ๖ ก.ย. ๖๒
ให้บุคลากรของกรมฯ ตอบแบบสารวจความพึง
พอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ
ประจาปี ๒๕๖๒ ทางอินเตอร์เน็ต
สรุปผลสารวจความพึงพอใจที่มตี ่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรกรมฯ ประจาปี ๒๕๖๒ มีความ
พึงพอใจร้อยละ ๗๘.๑๗

คะแนนทีไ่ ด้ = ๔

๒๑

หมายเหตุ

