








 
 

 
 
 

แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
รอบ ๖ เดือน 

 
  
 

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



แผนงาน/โครงการที่ ๑ : แผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาและปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด        ระดบัความส าเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย     หมายถึง การด าเนินการศึกษาสภาพก าลังคน การสูญเสียก าลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ เพื่อวางแผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ ให้รองรับ
  การเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษาอัตราก าลังที่เกษียณอายุ
ราชการของกรมฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๑ คะแนน 
ศึกษาอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการของกรมฯ 
ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๑. ส ารวจต าแหน่งวา่งจากการเกษียณอายุราชการของกรมฯ ใน
ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เพื่อน ามาจัดท าแผน โดยปี 
๒๕๖๓ จัดท าแผนสรรหาข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานหลัก 
จ านวน ๑๕ ต าแหน่ง  
 

กกจ. (คณะท างาน
ศึกษาสภาพก าลังคน
ของกรมฯ เพื่อ
รองรับระบบราชการ 
๔.๐) 

๒. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ใน
สาขาวชิาทีต่อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

๒ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ในสาขาวิชาที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๕๒ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๒ ให้
หน่วยงานทบทวนข้อมูลแบบวิเคราะห์สภาพก าลังคนของหน่วยงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ที่
หน่วยงานได้จัดท า  
อยู่ระหว่างจัดท ารา่งแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๓ เสนอกรมฯ 

๓. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ด าเนินการตามแผน 
 
๕. ติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

๓ คะแนน 
จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนินการตามแผน 
 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตามแผน 

 

 
๑ 



แผนงานที่ ๒ แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาและปรับปรุงโครงสรา้งและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค ์ กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการแบง่งานภายใน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ทบทวนคณะท างานแบ่งส่วน
ราชการของกรม และคณะท างาน
จัดท าค าชี แจงการแบง่ส่วนราชการ 
 
 
 

๑ คะแนน 
ทบทวนคณะท างานแบง่ส่วนราชการของ
กรม และคณะท างานจัดท าค าชี แจงการ
แบ่งส่วนราชการ 
 
 

๑. ทบทวนองค์ประกอบคณะท างานแบ่งส่วนราชการของกรมฯ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนทีสุ่ด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลว. ๘ ม.ีค. ๖๒ 
และกรมฯ มีค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน ดังนี  
 ๑.๑ ที่ ๖๔๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๒แต่งตั งคณะท างานแบ่งสว่น
ราชการภายในของกรมฯ 
 ๑.๒ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๒ แต่งตั งคณะท างานจัดท าค า
ชี แจงประกอบค าขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ 
 

กพร.  
และ กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง) 

๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
 
 

๒ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบงานของกรมฯ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 

๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของกรมฯ ดังนี  
 ๒.๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานในกรมฯ เพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจ
ของกรมฯ โดยน างานทีส่ามารถถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน เม่ือ
วันที่ ๘ ก.ค. ๖๒  
 ๒.๒ ประชุมหารือกับส านักงาน ก.พ.ร.  กกย.  กวม.  กกจ. และ กพร. 
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เพื่อชี แจงค าขอการแบ่งส่วนราชการตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ.ร. ว ๓/๒๕๖๒ และให้ กกย. และ กวม. จัดท าข้อมูลของ
กองตั งใหม่ โดยได้ส่งข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจแล้ว  
 
อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลชี แจงสาเหตุที่ขอปรับปรุง และข้อเสนอ One in - 
X out ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบก่อนเสนอคณะท างานจดัท าค าชี แจง
ประกอบค าขอปรับปรุงโครงสรา้งของกรมฯ พิจารณา  
 

๒ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓. จัดท าร่างอ านาจหนา้ที่และ
โครงสร้างการแบง่งานภายใน รวมทั ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ 
 
๔. จัดอัตราก าลังตามโครงสร้างใหม่ 
 
 
๕. เสนอกรมฯ พิจารณา 

๓ คะแนน 
จัดท าร่างอ านาจหน้าที่และโครงสร้างการ
แบ่งงานภายใน รวมทั งหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมฯ 
 
๔ คะแนน 
จัดอัตราก าลังตามโครงสรา้งใหม่ 
 
๕ คะแนน 
เสนอกรมฯ พิจารณา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



แผนงานที่ ๓ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาระบบความก้าวหนา้ในอาชพีทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค ์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลกัของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด  ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย หมายถึง การด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ ที่ประกาศใช้แล้ว ได้แก่ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวโุส 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. สื่อสารและสร้างการ
รับรู้แผนฯ ให้แก่บุคลากร
ของกรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ 
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี้ 
    ๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๘ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ แจ้งเวียนแผนสร้าง
ความก้าวหน้าต าแหน่ง ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าดา่น/หัวหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป ประเภท
วิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ และประเภททัว่ไป ระดับอาวโุส โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
    ๑.๒ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๙๒/ว ๖๓๐ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ แจ้งเวียนปรับปรุงแผน
สร้างความกา้วหน้าต าแหน่ง ผอ.กอง/สถาบัน/ส านัก และ ผชช.  
    ๑.๓ รวบรวมเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน และเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์
และผลงาน ของต าแหน่งประเภทอ านวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชีย่วชาญ และผู้อ านวยการ
กลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวโุส ลงเว็บไซต์ กกจ. 
    ๑.๔ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ 
โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส 
 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความกา้วหน้าใน
สายอาชีพและแผนสบื
ทอดต าแหน่งของกรมฯ  
และ กกจ.  
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง  
และ กลุ่มสรรหาบรรจุ
และแต่งตั ง) 
 

 
 
 
 
 

๔ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒. ติดตามและประเมินผลในการใช้
แผนฯ 
 
 
 
 
 
 
๓. สรุปเสนอกรมฯ 

๓ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ 
 
 
 
 
 
 
๕ คะแนน 
สรุปเสนอกรมฯ 

อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการใช้แผนฯ เชน่  
    - ตรวจสอบจ านวนบุคลากรที่จะเข้าสู่ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มปีระสบการณ์เปน็หัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย  และในปี 2565 ที่จะเร่ิมใช้เกณฑ์เฉพาะหัวหน้าชุด
โครงการเพียงอย่างเดียว  
มีจ านวนบุคลากรที่พร้อมแล้วจ านวนเท่าใด 
    - การเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหนง่ ผอ.ศูนย์/ผอ.
กลุ่ม/หน.ด่าน/หน.ฝ่าย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



แผนงานที่ ๔ แผนสืบทอดต าแหน่ง 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาระบบความก้าวหนา้ในอาชพีทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์    มีแผนเสน้ทางสร้างความก้าวหนา้ในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จในการติดตามและประเมนิผลการใช้แผนสบืทอดต าแหนง่ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย      หมายถึง การติดตามและประเมินผลการใช้แผนสืบทอดต าแหนง่ เพื่อพัฒนาผู้มศีักยภาพตามแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ 
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 
 

๑ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 

๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี  
   ๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๙ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ 
แจ้งเวียนแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยให้ถือปฏิบัติตั งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
   ๑.๒ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ ให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส  
   ๑.๓ น าแผนสืบทอดต าแหน่งลงเว็บไซต์ กกจ. 
 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความกา้วหน้าใน
สายอาชีพและแผนสบื
ทอดต าแหน่งของกรมฯ  
และ กกจ.  
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตราก าลัง 
และกลุ่มพัฒนาบุคคล) ๒. ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ 

จากหน่วยงาน 
 
 

๓ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ จาก
หน่วยงาน 
 

อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการใช้แผนฯ เช่น 
    - การเตรียมผู้สืบทอดต าแหน่ง ผอ.ศูนย์/ผอ.กลุ่ม/หน.ด่าน/หน.ฝ่าย ให้
มีประสบการณ์ในงานหลากหลาย 
 

๓. สรุปเสนอกรมฯ ๕ คะแนน 
สรุปเสนอกรมฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๖ 



แผนงานที่ ๕ แผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ  
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลความเชีย่วชาญบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย      หมายถึง การน าข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ มาเชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของกรมฯ 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคลากรของกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบวจิัย 
 
 
 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
๓. สื่อสารสรา้งการรับรู้และเผยแพร่
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
 
๔. ติดตามการใช้ประโยชน ์
 
๕. สรุปผลและปรับปรุง 

๑ คะแนน 
จัดท าระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
ของกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบวิจัย 
 
 
 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
๓ คะแนน 
สื่อสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
๔ คะแนน 
ติดตามการใชป้ระโยชน ์
๕ คะแนน 
สรุปผลและปรบัปรุง 
 

กกจ. จัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ แล้ว  
และได้มีการจัดประชุมกับ กผง. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ เพื่อศึกษาการน า
ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรเชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของกรมฯ  
 
อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลความเชีย่วชาญบุคลากรของกรมฯ และข้อมูล
งานวิจยับุคลากรของกรมฯ ให้เชื่อมโยงกัน 
 
 
 

กกจ. 
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

 
 
 
 
 

๗ 



แผนงานที่ ๖ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์    บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนกัร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด          ระดบัความส าเร็จของการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย       หมายถึง การด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั ง
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

๑ คะแนน 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรใน
กรมฯ รวมทั งศึกษาเครื่องมือและวิธีการ
สื่อสาร 
 
 
 
 

กกจ. มีค าสั่งที่ ๔/ ๒๕๖๓ ลว. ๒๑ ม.ค. ๖๓ แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะท างานฯ ด าเนนิการ ดังนี   
   ๑) จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ เพื่อส ารวจความรู้ความเข้าใจในงานการ
เจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานตอบแบบ
ส ารวจ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ เพื่อสรุปและน ามาจัดท าแผนการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๒) จัดตั งกลุ่ม Line เครือข่ายงานการเจ้าหน้าที่ โดยมผีู้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานเปน็ผู้เข้าร่วมกลุ่ม Line 

กกจ. 
(คณะท างานจดัท า
แผนการสื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
 

๒. จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 
๔. ติดตามและประเมินผล 
 
๕. สรุปผลการด าเนินการเสนอกรมฯ 

๒ คะแนน 
จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
๔ คะแนน 
ติดตามและประเมินผล 
๕ คะแนน 
สรุปผลการด าเนนิการเสนอกรมฯ 

  

 
๘ 



แผนงานที่ ๗ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค ์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (น  าหนกัร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนา
กระบวนปรบัแนวคิด (Mindset) การ
พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้
สามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย 
(Multi Skill) การเกษตรยุคใหม่ การ
สื่อสารในระดบัสากล 
๒. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลง 
๓. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
 
 
 
๔. จัดฝึกอบรมตามแผนและติดตาม
และประเมินผล 
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน  
วิเคราะห์ความจ าเปน็ในการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
การพัฒนากระบวนปรับแนวคิด (Mindset) 
การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้
สามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย (Multi 
Skill) การเกษตรยุคใหม่ การสื่อสารใน
ระดับสากล 
 
๒ คะแนน  
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง 
๓ คะแนน  
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
๔ คะแนน  
จัดฝึกอบรมตามแผนและติดตามและ
ประเมินผล 
 
๕ คะแนน  
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ  
 
 
 
 
 
 
 
๒ - ๓ จัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ โดยมีการพัฒนาหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแนวคิด พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบัติงานได้
หลากหลายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
 
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนนิการ 
จัดฝึกอบรมตามแผน จ านวน ๑๔ หลักสูตร  
ขณะนี ด าเนนิการไปแล้ว ๑๐ หลักสูตร 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 
 

๙ 



แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รฐับาลดจิิทัล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค ์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (น  าหนกัร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาทักษะด้านดิจิทลัเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิัล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรบัตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัตงิานตาม
 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 
 
๔. ติดตามผลด าเนินการ 
 
 
๕. สรุปผลเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
จัดท าแผนปฏบิัติการปี ๒๕๖๓ ตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
๔ คะแนน 
ติดตามผลด าเนนิการ 
 
๕ คะแนน 
สรุปผลเสนอกรมฯ 

๑. จัดท าร่างแผนปฏบิัติการปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาทักษะดจิิทัลส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
 
 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓  
ตามแผนพฒันาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ  
 
๓. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน จ านวน ๕ หลักสูตร ขณะนี ด าเนินการ
ไปแล้ว ๔ หลักสูตร  
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 
 
 

๑๐ 



แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนารายบุคคล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์     บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสูส่ากล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด           ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย        หมายถึง หน่วยงานด าเนนิการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้
 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. หน่วยงานมีการประเมินสมรรถนะ
เพื่อหาสมรรถนะที่คาดหวังกับ
สมรรถนะที่มีอยู่ 
๒. ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพฒันา
รายบุคคล 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผล
การพัฒนา 
๕. สรุปผลการพฒันารายบุคคลเสนอ
กรมฯ 

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 

๑ - ๓ กกจ. มีหนังสือ กษ ๐๙๐๒/ ว ๑๖ ลว. ๑๓ ม.ค. ๖๓ ให้หน่วยงาน
ด าเนินการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล โดยให้ส่งรายงานการด าเนินการ
ตามแบบฟอร์ม (ฉบับรายงาน)  
มาที่ กกจ. ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓  

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
และทุกหน่วยงาน 

 
๑๑ 



แผนงานที่ ๑๐ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าประสงค์    มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ทบทวนแผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๓ 
 
 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน 
 
 
๔. ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
๕. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนและวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ด าเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ริหาร 
 

๑ คะแนน 
ทบทวนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
๒ คะแนน 
จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ป ี๒๕๖๓ 
 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน 
 
๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
 
๕ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนและวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอ
แนวทางการด าเนนิการในปตี่อไปเสนอ
ผู้บริหาร 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2564) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือนและข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ  
และทบทวนแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2562  
 
๒. จัดท าร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมฯ ปีงบประมาณ 256๓  
 
 
๓. กรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓ แล้ว  
 
๔. ศปท. มีหนังสือที่ ๐๙๐๑.๑๘/ว ๑๘/๒๕๖๒ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๒ เวียน
หน่วยงานให้ทราบและปฏิบตัิตามแผน 
ได้ติดตามการด าเนนิการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และสรุปผลการด าเนินงานรายงาน ศปท.กระทรวงฯ ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 

ศปท. 



แผนงานที่ ๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (น  าหนักร้อยละ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพนัต่อองค์กร 
เป้าประสงค ์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ขวัญก าลงัใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (น  าหนกัร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาคุณภาพชวีิต และเสริมสรา้งความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๘๐) 
 ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัตติามแผนพฒันาคุณภาพชีวติฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพนัของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)  
ค าอธิบาย หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชวีิต ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
๑. ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการของปทีี่ผ่านมา  และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติความผาสุก
และความผูกพนัของ 
บุคลากรของกรมฯ 
๒. เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอ
กรมฯ พิจารณา 
 
 
 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
๑ คะแนน 
ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ 
 
 
๒ คะแนน 
เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ 
พิจารณา 
 
 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
๔ คะแนน 
ติดตามผลด าเนนิการและส ารวจความพึง
พอใจ 
๕ คะแนน 
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

 
 
๑. น าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ มา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพฒันาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง 
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ  
ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ มีมติเห็นชอบแผนปฏบิัติการคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพนับุคลากรกรมฯ ปี ๒๕๖๓ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ
แล้ว 
๓. หนังสือ กกจ. ที่กษ ๐๙๐๒/ ว ๓๕ ลว. ๒๑ ม.ค. ๖๓ เวียนหน่วยงานให้
จัดท าและด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

กกจ. 
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์) 

๑๓ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ  
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ร้อยละ ๖๐-๖๔.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ร้อยละ ๖๕-๖๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ร้อยละ ๗๐-๗๔.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ร้อยละ ๗๕- ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 

จะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
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