แผนและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน
๑. ผลคะแนนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒. รายละเอียดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการที่ ๑ : แผนอัตรากาลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ หน่วยงานในกรมฯ มีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการศึกษาสภาพกาลังคน การสูญเสียกาลังคนเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ เพื่อวางแผนอัตรากาลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
กกจ. (คณะทางาน
ศึกษาสภาพกาลังคน
ของกรมฯ เพื่อ
รองรับระบบราชการ
๔.๐)

๑. ศึกษาอัตรากาลังที่เกษียณอายุ
ราชการของกรมฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

๑ คะแนน
ศึกษาอัตรากาลังที่เกษียณอายุราชการของกรมฯ
ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

๑. สารวจตาแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการของกรมฯ ใน
ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เพื่อนามาจัดทาแผน โดยปี
๒๕๖๓ จัดทาแผนสรรหาข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานหลัก
จานวน ๑๕ ตาแหน่ง

๒. ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นใน
สาขาวิชาทีต่ อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

๒ คะแนน
ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นในสาขาวิชาที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๗๕๒ ลว. ๒๘ พ.ย. ๖๒ ให้
หน่วยงานทบทวนข้อมูลแบบวิเคราะห์สภาพกาลังคนของหน่วยงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ที่
หน่วยงานได้จัดทา
อยู่ระหว่างจัดทาร่างแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๓ เสนอกรมฯ

๓. จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

๓ คะแนน
จัดทาแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
๔ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และดาเนินการตามแผน

๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ดาเนินการตามแผน
๕. ติดตามผลการดาเนินการตามแผน

๕ คะแนน
ติดตามผลการดาเนินการตามแผน
๑

แผนงานที่ ๒ แผนปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าประสงค์ กรมฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (นาหนักร้อยละ ๓๕)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายใน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

๑. ทบทวนคณะทางานแบ่งส่วน
ราชการของกรม และคณะทางาน
จัดทาคาชีแจงการแบ่งส่วนราชการ

๑ คะแนน
ทบทวนคณะทางานแบ่งส่วนราชการของ
กรม และคณะทางานจัดทาคาชีแจงการ
แบ่งส่วนราชการ

๑. ทบทวนองค์ประกอบคณะทางานแบ่งส่วนราชการของกรมฯ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ด่วนทีส่ ุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลว. ๘ มี.ค. ๖๒
และกรมฯ มีคาสั่งแต่งตังคณะทางาน ดังนี
๑.๑ ที่ ๖๔๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๒แต่งตังคณะทางานแบ่งส่วน
ราชการภายในของกรมฯ
๑.๒ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๒ ลว. ๑๕ พ.ค. ๖๒ แต่งตังคณะทางานจัดทาคา
ชีแจงประกอบคาขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ

๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

๒ คะแนน
๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของกรมฯ ดังนี
ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างและ
๒.๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานในกรมฯ เพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจ
ระบบงานของกรมฯ ที่สอดคล้องกับ
ของกรมฯ โดยนางานทีส่ ามารถถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอื่น เมื่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วันที่ ๘ ก.ค. ๖๒
๒.๒ ประชุมหารือกับสานักงาน ก.พ.ร. กกย. กวม. กกจ. และ กพร.
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เพื่อชีแจงคาขอการแบ่งส่วนราชการตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ.ร. ว ๓/๒๕๖๒ และให้ กกย. และ กวม. จัดทาข้อมูลของ
กองตังใหม่ โดยได้ส่งข้อมูลให้สานักงาน ก.พ.ร. ตรวจแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลชีแจงสาเหตุที่ขอปรับปรุง และข้อเสนอ One in X out ให้สานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบก่อนเสนอคณะทางานจัดทาคาชีแจง
ประกอบคาขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ พิจารณา
๒

ผู้รับผิดชอบ
กพร.
และ กกจ.
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

๓. จัดทาร่างอานาจหน้าที่และ
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน รวมทัง
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ

๓ คะแนน
จัดทาร่างอานาจหน้าที่และโครงสร้างการ
แบ่งงานภายใน รวมทังหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมฯ

๔. จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่

๔ คะแนน
จัดอัตรากาลังตามโครงสร้างใหม่

๕. เสนอกรมฯ พิจารณา

๕ คะแนน
เสนอกรมฯ พิจารณา

ผลการดาเนินงาน

๓

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ ๓ แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๕๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ ที่ประกาศใช้แล้ว ได้แก่ ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

๑. สื่อสารและสร้างการ ๑ คะแนน
รับรู้แผนฯ ให้แก่บุคลากร สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ
ของกรมฯ
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี้
๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๘ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ แจ้งเวียนแผนสร้าง
ความก้าวหน้าตาแหน่ง ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าด่าน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโส โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒
๑.๒ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๙๒/ว ๖๓๐ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒ แจ้งเวียนปรับปรุงแผน
สร้างความก้าวหน้าตาแหน่ง ผอ.กอง/สถาบัน/สานัก และ ผชช.
๑.๓ รวบรวมเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน และเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์
และผลงาน ของตาแหน่งประเภทอานวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชีย่ วชาญ และผู้อานวยการ
กลุ่ม/ผู้อานวยการศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ลงเว็บไซต์ กกจ.
๑.๔ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส

คณะทางานจัดทาแผน
สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและแผนสืบ
ทอดตาแหน่งของกรมฯ
และ กกจ.
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง
และ กลุ่มสรรหาบรรจุ
และแต่งตัง)

๔

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

๒. ติดตามและประเมินผลในการใช้
แผนฯ

๓ คะแนน
ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ

๓. สรุปเสนอกรมฯ

๕ คะแนน
สรุปเสนอกรมฯ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการใช้แผนฯ เช่น
- ตรวจสอบจานวนบุคลากรที่จะเข้าสู่ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดโครงการ หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย และในปี 2565 ที่จะเริ่มใช้เกณฑ์เฉพาะหัวหน้าชุด
โครงการเพียงอย่างเดียว
มีจานวนบุคลากรที่พร้อมแล้วจานวนเท่าใด
- การเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตาแหน่ง ผอ.ศูนย์/ผอ.
กลุ่ม/หน.ด่าน/หน.ฝ่าย

๕

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ ๔ แผนสืบทอดตาแหน่ง
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกตาแหน่ง
เป้าประสงค์ มีแผนเส้นทางสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งหลักของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๓๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จในการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสืบทอดตาแหน่ง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
คาอธิบาย หมายถึง การติดตามและประเมินผลการใช้แผนสืบทอดตาแหน่ง เพื่อพัฒนาผู้มศี ักยภาพตามแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง

กิจกรรม
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ

๒. ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ ๓ คะแนน
จากหน่วยงาน
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ จาก
หน่วยงาน
๓. สรุปเสนอกรมฯ

ผลการดาเนินงาน
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี
๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๙ ลว. ๓๐ ก.ย. ๖๒
แจ้งเวียนแผนสืบทอดตาแหน่ง โดยให้ถือปฏิบัติตังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒
๑.๒ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส
๑.๓ นาแผนสืบทอดตาแหน่งลงเว็บไซต์ กกจ.
อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลการใช้แผนฯ เช่น
- การเตรียมผู้สืบทอดตาแหน่ง ผอ.ศูนย์/ผอ.กลุ่ม/หน.ด่าน/หน.ฝ่าย ให้
มีประสบการณ์ในงานหลากหลาย

๕ คะแนน
สรุปเสนอกรมฯ

๖

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานจัดทาแผน
สร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและแผนสืบ
ทอดตาแหน่งของกรมฯ
และ กกจ.
(กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง
และกลุ่มพัฒนาบุคคล)

แผนงานที่ ๕ แผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลความเชีย่ วชาญบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
คาอธิบาย หมายถึง การนาข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ มาเชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของกรมฯ

กิจกรรม
๑. จัดทาระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคลากรของกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบวิจัย

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

๑ คะแนน
กกจ. จัดทาข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ แล้ว
จัดทาระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร และได้มีการจัดประชุมกับ กผง. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ เพื่อศึกษาการนา
ของกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบวิจัย ข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรเชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของกรมฯ
อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลความเชีย่ วชาญบุคลากรของกรมฯ และข้อมูล
งานวิจยั บุคลากรของกรมฯ ให้เชื่อมโยงกัน

๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓. สื่อสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
๔. ติดตามการใช้ประโยชน์
๕. สรุปผลและปรับปรุง

๒ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ
๓ คะแนน
สื่อสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล
๔ คะแนน
ติดตามการใช้ประโยชน์
๕ คะแนน
สรุปผลและปรับปรุง

๗

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.
(กลุ่มทะเบียนประวัติ
และข้อมูลบุคคล)

แผนงานที่ ๖ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป้าประสงค์ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
คาอธิบาย
หมายถึง การดาเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ๑ คะแนน
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง
ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการสื่อสาร
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรใน
กรมฯ รวมทังศึกษาเครื่องมือและวิธีการ
สื่อสาร

๒. จัดทาแผนการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามและประเมินผล
๕. สรุปผลการดาเนินการเสนอกรมฯ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กกจ. มีคาสั่งที่ ๔/ ๒๕๖๓ ลว. ๒๑ ม.ค. ๖๓ แต่งตังคณะทางานจัดทาแผนการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทางานฯ ดาเนินการ ดังนี
๑) จัดทาแบบสารวจออนไลน์ เพื่อสารวจความรู้ความเข้าใจในงานการ
เจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานตอบแบบ
สารวจ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ เพื่อสรุปและนามาจัดทาแผนการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) จัดตังกลุ่ม Line เครือข่ายงานการเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่ม Line

กกจ.
(คณะทางานจัดทา
แผนการสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล)

๒ คะแนน
จัดทาแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน
๔ คะแนน
ติดตามและประเมินผล
๕ คะแนน
สรุปผลการดาเนินการเสนอกรมฯ
๘

แผนงานที่ ๗ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

๑. วิเคราะห์ความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนา
กระบวนปรับแนวคิด (Mindset) การ
พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
(Multi Skill) การเกษตรยุคใหม่ การ
สื่อสารในระดับสากล
๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลง
๓. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

๑ คะแนน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
วิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรมให้
แผนปฏิบัติราชการของกรมฯ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
การพัฒนากระบวนปรับแนวคิด (Mindset)
การพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย (Multi
Skill) การเกษตรยุคใหม่ การสื่อสารใน
ระดับสากล
๒ คะแนน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลง
๓ คะแนน
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

๒ - ๓ จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ แผนปฏิบัติราชการของกรมฯ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแนวคิด พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบัติงานได้
หลากหลายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๔. จัดฝึกอบรมตามแผนและติดตาม
และประเมินผล
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ

๔ คะแนน
จัดฝึกอบรมตามแผนและติดตามและ
ประเมินผล

๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และดาเนินการ
จัดฝึกอบรมตามแผน จานวน ๑๔ หลักสูตร
ขณะนีดาเนินการไปแล้ว ๑๐ หลักสูตร

๕ คะแนน
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ
๙

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รฐั บาลดิจิทัล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั เพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจทิ ัล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อ มที่จะปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

๑. จัดทาแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลั สาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑ คะแนน
จัดทาแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทลั สาหรับข้าราชการ
และบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑. จัดทาร่างแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ

๒ คะแนน
เสนอกรมฯ เห็นชอบ

๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓
ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ

๓. ดาเนินการตามแผน

๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน

๓. ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน จานวน ๕ หลักสูตร ขณะนีดาเนินการ
ไปแล้ว ๔ หลักสูตร

๔. ติดตามผลดาเนินการ

๔ คะแนน
ติดตามผลดาเนินการ

๕. สรุปผลเสนอกรมฯ

๕ คะแนน
สรุปผลเสนอกรมฯ

๑๐

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)

แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนารายบุคคล
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสูส่ ากล (นาหนักร้อยละ ๕๐)
ตัวชีวัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
คาอธิบาย
หมายถึง หน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนดไว้

กิจกรรม
๑. หน่วยงานมีการประเมินสมรรถนะ
เพื่อหาสมรรถนะที่คาดหวังกับ
สมรรถนะที่มีอยู่
๒. ทุกหน่วยงานจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
๓. ดาเนินการตามแผน
๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผล
การพัฒนา
๕. สรุปผลการพัฒนารายบุคคลเสนอ
กรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ คะแนน
บุคลากรได้รบั การพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙
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

ผลการดาเนินงาน
๑ - ๓ กกจ. มีหนังสือ กษ ๐๙๐๒/ ว ๑๖ ลว. ๑๓ ม.ค. ๖๓ ให้หน่วยงาน
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล โดยให้ส่งรายงานการดาเนินการ
ตามแบบฟอร์ม (ฉบับรายงาน)
มาที่ กกจ. ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๓

๑๑

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.
(กลุ่มพัฒนาบุคคล)
และทุกหน่วยงาน

แผนงานที่ ๑๐ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นาหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

๑. ทบทวนแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๑ คะแนน
ทบทวนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ประกอบ ศปท.
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2562 - 2564) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมฯ
และทบทวนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2562

๒. จัดทาแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๓

๒ คะแนน
จัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปี ๒๕๖๓

๒. จัดทาร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมฯ ปีงบประมาณ 256๓

๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน

๓ คะแนน
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน

๓. กรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓ แล้ว

๔. ดาเนินการตามแผน

๔ คะแนน
ดาเนินการตามแผน

๕. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนและวิเคราะห์สรุป
ข้อมูลรายงานเสนอแนวทางการ
ดาเนินการในปีต่อไปเสนอผูบ้ ริหาร

๕ คะแนน
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนและวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอ
แนวทางการดาเนินการในปีต่อไปเสนอ
ผู้บริหาร

๔. ศปท. มีหนังสือที่ ๐๙๐๑.๑๘/ว ๑๘/๒๕๖๒ ลว. ๙ ธ.ค. ๖๒ เวียน
หน่วยงานให้ทราบและปฏิบตั ิตามแผน
ได้ติดตามการดาเนินการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และสรุปผลการดาเนินงานรายงาน ศปท.กระทรวงฯ ทางอีเมล์ เมื่อวันที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ ๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (นาหนักร้อยละ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
เป้าประสงค์ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางาน ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นาหนักร้อยละ ๑๐๐)
ตัวชีวัด
๑) ระดับความสาเร็จของการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๘๐)
๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัตติ ามแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ฯ และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (นาหนักร้อยละ ๒๐)
คาอธิบาย หมายถึง การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
๑. ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ ๑ คะแนน
ดาเนินการของปีที่ผ่านมา และจัดทา ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ความผาสุก
ดาเนินการ
และความผูกพันของ
บุคลากรของกรมฯ
๒. เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอ
๒ คะแนน
กรมฯ พิจารณา
เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ
พิจารณา
๓. ดาเนินการตามแผน

๓ คะแนน
ดาเนินการตามแผน

ผลการดาเนินงาน
๑. นาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ มา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ
ครังที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพันบุคลากรกรมฯ ปี ๒๕๖๓ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ
แล้ว
๓. หนังสือ กกจ. ที่กษ ๐๙๐๒/ ว ๓๕ ลว. ๒๑ ม.ค. ๖๓ เวียนหน่วยงานให้
จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจาปี
๒๕๖๓

๔ คะแนน
ติดตามผลดาเนินการและสารวจความพึง
พอใจ
๕ คะแนน
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ
๑๓

ผู้รับผิดชอบ
กกจ.
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์)

กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
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 ขึนไป

ผลการดาเนินงาน
จะดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

๑๔

ผู้รับผิดชอบ

