
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
จ านวน ๑๑ แผนงาน 

 
  
 

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



๒ 
  

สรุปผลคะแนนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
มิติ ค่าน ้าหนักของมิติ ผลการด้าเนินงาน 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๒๐ ๒๐.๐๐ 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๕.๐๐ 
มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕ ๒๕.๐๐ 
มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๕ ๑๕.๐๐ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท้างาน ๒๕ ๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๙๙.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
  

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 าเร็จของการปรับปรุง
โครงสร้างกรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบความก้าวหน้า
ในอาชีพทุกต าแหน่ง 

มีแผนเส้นทางสร้าง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพทุกต าแหนง่หลัก 
ของกรมฯ 
 
(น  าหนักร้อยละ ๓๐) 

๓. แผนสร้าง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 

คณะท างานจดัท าแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสบืทอดต าแหน่งของกรมฯ  

ระดับความส าเร็จของการติดตามและ
ประเมินผลการใช้แผนสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของกรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๓.๐๐ 

๔. แผนสืบทอด
ต าแหน่ง 

คณะท างานจดัท าแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสบืทอดต าแหน่งของกรมฯ  

ระดับความส าเร็จของการติดตามและ
ประเมินผลการใช้แผนสืบทอดต าแหน่งของ
กรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๓.๐๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๑ 

๒๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
  

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น ้าหนักร้อยละ ๑๕)  
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนนุการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุม และใช้ประโยชน์
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕. แผนการจดัท าฐานข้อมลู
นักวิจัยของกรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมูลบุคคล) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูล
นักวิจัยของกรมฯ  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร 

บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้
ตามกระบวนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๖. แผนการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

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

ระดับความส าเร็จของการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๗.๕๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๒ 

๑๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
  

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น ้าหนักร้อยละ ๒๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

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) 

๗. แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลง  
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๕ ๖.๒๕ 

๘. แผนพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลีย่นสู่
รัฐบาลดิจทิัล 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะดา้นดิจทิัล เพือ่
ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
 

๕ ๖.๒๕ 

บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เข้าสู่สากล 
(น  าหนักร้อยละ ๕๐) 

๙. แผนพัฒนารายบุคคล กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ความรู ้ทักษะ และสมรรถนะ  
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๕ ๑๒.๕๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๓ 

๒๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
  

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น ้าหนักร้อยละ ๑๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี วัด ระดับคะแนน
ที่ได ้

คิดเป็นร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส และ
เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม 
 
(น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 

๑๐. แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

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

๕ ๑๕.๐๐ 

คะแนนรวม
มิติที่ ๔ 

๑๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
  

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท้างาน  (น ้าหนักร้อยละ ๒๕) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

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 

 
 
ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๘ 
  

 

แผนงานที่ 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) 
 

๒. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ใน
สาขาวชิาทีต่อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 

๓. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน  
และด าเนนิการตามแผน 
 

 
 
๕. ติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

 
๑ คะแนน 
ศึกษาอัตราก าลังที่เกษียณอายุราชการของ 
กรมฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
 

๒ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเปน็ในสาขาวิชา 
ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง 
 
 
 

๓ คะแนน 
จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

๔ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนินการ 
ตามแผน 
 

 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตามแผน 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. ศึกษาอัตราก าลังของกรมฯ และส ารวจต าแหน่งวา่งจากการเกษยีณอายุ
ราชการของกรมฯ ในระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เพื่อจัดท าแผน  
 
 

๒. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๗๕๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ 
ให้หน่วยงานทบทวนข้อมูลแบบวิเคราะห์สภาพก าลังคนของหน่วยงาน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และคณะท างานฯ  
ได้วิเคราะห์ความจ าเป็นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์และ 
นโยบายที่เก่ียวข้องกับการเกษตรยุคใหม่ 
 

๓. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ตอบสนองการเกษตรยุคใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ ต าแหน่ง ดังนี  
 ๑) น.เกษตร กวป. ปริญญาโท โรคพืช  
 ๒) น.โรคพืช กวป. ปริญญาโท โรคพืช  
 ๓) น.วิทยาศาสตร์ กวป. ปริญญาตรี เคมี 
 ๔) - ๕) น.เกษตร ศวส.ยะลา ปริญญาโท พืชสวน/ปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ๖) น.เกษตร ศคย.สุราษฎร์ธานี ปริญญาโท พชืไร่/ปรบัปรงุพนัธุ์พชื 
 ๗) น.กีฏวิทยา สอพ. ปริญญาตรี กีฏวิทยา 
 

๔. กรมฯ เห็นชอบแผนการสรรหาบุคลากรในสาขาวชิาที่ตอบสนอง
การเกษตรยุคใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗ ต าแหน่ง  
ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๙๐๑.๗/๓๕๕ ลงวันที ่๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒       
และด าเนนิการสรรหาบุคลากรตามแผนแล้ว   
 

๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๔๘๐ ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๖๓ รายงานผล
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ รอบ ๑๒ เดือน ส่ง กพร. แล้ว 

กกจ. (คณะท างานศึกษา
สภาพก าลงัคนของกรมฯ 
เพื่อรองรับระบบราชการ 
๔.๐) 



๙ 
  

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 าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการแบง่งานภายในให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

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

๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงานของกรมฯ  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 
๑ คะแนน 
ทบทวนคณะท างานแบ่งส่วนราชการของกรม 
และคณะท างานจัดท าค าชี แจงการแบ่งส่วน
ราชการ 
 
 
 
 

๒ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง 
และระบบงานของกรมฯ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 
 

คะแนนทีไ่ด้ = ๔ 
๑. ทบทวนองค์ประกอบคณะท างานแบ่งส่วนราชการของกรมฯ  
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวนัที่ ๘ 
มี.ค. ๒๕๖๒ และกรมฯ มีค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน ดังนี  
 ๑.๑ ที่ ๖๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ แต่งตั งคณะท างาน 
แบ่งส่วนราชการภายในของกรมฯ 
 ๑.๒ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ แต่งตั งคณะท างาน
จัดท าค าชี แจงประกอบค าขอปรบัปรุงโครงสร้างของกรมฯ 
 

๒. ศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของกรมฯ ดังนี  
 ๒.๑ ประชุมหารือกับหน่วยงานในกรมฯ เพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจ
ของกรมฯ และทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนหรือภาคส่วนอ่ืน 
เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๒  
 ๒.๒ ประชุมหารือกับส านักงาน ก.พ.ร.  กกย.  กวม.  กกจ. และ 
กพร. เม่ือวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ เพื่อชี แจงค าขอการแบ่งส่วนราชการ
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓ ลงวนัที่ ๘ 
มี.ค. ๒๕๖๒ โดยให้ กกย. กวม. จัดท าข้อมูลการขอตั งกองใหม่เพิ่มเติม
ตามข้อคิดเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. และได้ส่งข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ตรวจสอบแล้ว  
    ๒.๓ จัดท าข้อมูลชี แจงสาเหตุที่ขอปรับปรุงตามความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ.ร. และข้อเสนอ One in - X out  เพื่อส่งให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ตรวจสอบอีกครั ง ก่อนเสนอคณะท างานจัดท าค าชี แจงประกอบ
ค าขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ พิจารณา  

กพร. และ  
กกจ. (กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและอัตราก าลัง) 



๑๐ 
  

 
กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๓. จัดท าร่างอ านาจหนา้ที่และ
โครงสร้างการแบง่งานภายใน รวมทั ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ 
 
๔. จัดอัตราก าลังตามโครงสร้างใหม่ 
 
 
๕. เสนอกรมฯ พิจารณา 

๓ คะแนน 
จัดท าร่างอ านาจหน้าที่และโครงสร้าง 
การแบ่งงานภายใน รวมทั งหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมฯ 
 
๔ คะแนน 
จัดอัตราก าลังตามโครงสรา้งใหม่ 
 
๕ คะแนน 
เสนอกรมฯ พิจารณา 

๓. จัดท าร่างอ านาจหนา้ที่และโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  
ของ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพนัธุ์พชื และ กองควบคุมยาง 
 
 
 
๔. จัดอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  
ของ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพนัธุ์พชื และ กองควบคุมยาง 
 
๕. เสนอกรมฯ พิจาณาการจัดท าข้อเสนอเพื่อขอปรับโครงสร้าง เพื่อน า
ข้อมูลเข้าร่วมประชุมหารือทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วน
ราชการในสงักัดกระทรวงฯ กับผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
  

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. สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ 
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี  
    ๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
แจ้งเวียนแผนสร้างความก้าวหน้าต าแหน่ง ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าด่าน/
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพเิศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยให้ถือปฏิบัติตั งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
    ๑.๒ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๙๒/ว ๖๓๐ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ แจ้งเวียน 
แผนสรา้งความกา้วหนา้ต าแหนง่ ผอ.กอง/สถาบนั/ส านัก และ ผชช. ที่ปรบัปรุง 
    ๑.๓ น าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพเผยแพร่ในเว็บไซต์ กกจ. 
    ๑.๔ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความกา้วหน้าในสาย
อาชีพและแผนสบืทอด 
ต าแหน่งของกรมฯ  
 

๒. ติดตามและประเมินผลในการใช้
แผนฯ 
 
 
 

๓. สรุปเสนอกรมฯ 
 

๓ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลในการใช้แผนฯ 
 
 
 

๕ คะแนน 
สรุปเสนอกรมฯ 

๒. ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ โดยจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น 
ที่มีต่อแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ กกจ. มีหนังสอื 
ที่ กษ ๐๙๐๙๒/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวียนให้ผู้อ านวยการ 
ระดับกองตอบแบบส ารวจภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ 
 

๓. สรุปผลส ารวจความคิดเห็น ดังนี  
 ๓.๑ เหมาะสมแล้ว ๑๕ คน 
 ๓.๒ ให้ปรับปรุง      ๘ คน 
และ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๑๘๙ ลว. ๒๖ ส.ค. ๖๓ เสนอกรมฯ 
เพื่อทราบแล้ว 

 



๑๒ 
  

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

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ 
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
 

 
 
 
 
๒. ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ 
จากหน่วยงาน 
 
 
 

๓. สรุปเสนอกรมฯ 
 
 

 
๑ คะแนน 
สื่อสารและสร้างการรับรู้แผนฯ ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 
 
 
 
 

๓ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ  
จากหน่วยงาน 
 
 

๕ คะแนน 
สรุปเสนอกรมฯ  

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. สื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในกรมฯ ดังนี  
   ๑.๑ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
แจ้งเวียนแผนสืบทอดต าแหน่ง โดยให้ถือปฏิบัติตั งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
   ๑.๒ น าแผนสืบทอดต าแหน่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ กกจ. 
   ๑.๓ การบรรยายความรู้ เรื่อง ความก้าวหนา้ในสายอาชีพให้แก่
ข้าราชการบรรจุใหม่ โดย ผชช.สิริกุล ผ่องใส  
 

๒. ติดตามและประเมินผลการใช้แผนฯ โดยจัดท าแบบส ารวจความคิด
เห็นที่มีต่อแผนสืบทอดต าแหน่ง และ กกจ. มีหนังสือ  
ที่ กษ ๐๙๐๙๒/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เวียนให้ 
ผู้อ านวยการระดบักองตอบแบบส ารวจภายในวนัที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ 
 

๓. สรุปผลส ารวจความคิดเห็น ดังนี  
 ๓.๑ เหมาะสมแล้ว ๒๐ คน 
 ๓.๒ ให้ปรับปรุง      ๓ คน 
และ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๑๘๙ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เสนอ
กรมฯ เพื่อทราบแล้ว 
 

คณะท างานจดัท าแผนสรา้ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และแผนสืบทอดต าแหน่ง
ของกรมฯ  

 
 
 
 
 



๑๓ 
  

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

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. จัดท าระบบข้อมูลนักวิจัยของกรมฯ 
ทีเ่ชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากร
ของกรมฯ 
 
 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
 
 
๓. สื่อสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
 
 
๔. ติดตามการใช้ประโยชน ์
 
 
๕. สรุปผลและปรับปรุง 

 
๑ คะแนน 
จัดท าระบบข้อมูลนักวิจัยของกรมฯ ที่
เชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของ
กรมฯ 
 
๒ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
 
 
๓ คะแนน 
สื่อสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
 
๔ คะแนน 
ติดตามการใชป้ระโยชน ์
 
๕ คะแนน 
สรุปผลและปรบัปรุง 
 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. น าข้อมูลนักวิจัยของกรมฯ และข้อมูลงานวิจัยของกรมฯ มาจัดท าระบบ
ข้อมูลนักวิจัยของกรมฯ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิจัยบุคลากรของ
กรมฯ 
 
 
๒. กรมฯ เห็นชอบระบบข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรของกรมฯ  
ที่เชื่อมโยงกับระบบวิจัย  และคูม่ือการใช้ฐานข้อมูลนักวิจัยบุคลากรของ 
กรมฯ 
 
๓-๔ กกจ. มีหนังสือ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว๔๐๘ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
แจ้งเวียนการเผยแพร่ฐานข้อมูลนักวิจัยบุคลากรของกรมฯ ทางระบบ
ออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว รวมทั งหากมี
ข้อเสนอแนะให้แจ้ง กกจ. ภายในวันที่ ๔ ก.ย. ๖๓ 
 
 
 
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/ว๔๐๘/กทป.92 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2563 
สรุปผลการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลนักวิจัยของกรมฯ หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ ไม่มีข้อเสนอแนะประการใดในการ ให้ ผอ.กกจ. ทราบ 
 

กกจ. (กลุ่มทะเบยีนประวัติ
และข้อมูลบุคคล) 
และ ศทส. 

 
 



๑๔ 
  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
 
๓. ด าเนินการตามแผน 

 
๑ คะแนน 
ศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร 
ในกรมฯ รวมทั งศึกษาเครื่องมือและวิธีการ 
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ คะแนน 
จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 
 
 
 
 
๓ คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. กกจ. มีค าสั่งที่ ๔/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ แต่งตั งคณะท างาน 
จัดท าแผนการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรในกรมฯ  รวมทั งศึกษาเครื่องมือและวิธีการสื่อสาร  
โดยด าเนนิการ ดังนี   
   ๑.๑ จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ เพื่อส ารวจความรู้ความเข้าใจในงาน   
การเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน    
ตอบแบบส ารวจ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปและน ามาจัดท า
แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
   ๑.๒ จัดตั งกลุ่ม Line เครือข่ายงานการเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้รับผิดชอบ    
งานการเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่ม Line 
 

๒. จัดท าแผนสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วย   
     ๒.๑ ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์ของ กกจ. ให้มากขึ น และเพิ่มช่องทาง 
การเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั งทาง 
เว็บไซต์ กกจ. Facebook และกลุ่ม Line เครือข่ายงานการเจ้าหน้าที่  
      ๒.๒ จัดท าคู่มือเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ตอบแบบส ารวจ ดังนี  
             ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒ เรื่อง  (กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
            ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ เร่ือง  (กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์   
และกลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ) 
๓. ด าเนินการตามแผนดงันี  

กกจ. 
(คณะท างานจดัท าแผน 
การสื่อสารและสร้าง 
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
 



๑๕ 
  

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 

๕. สรุปผลการด าเนินการเสนอกรมฯ 

ด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ คะแนน 
ติดตามและประเมินผล 
 
 
 

๕ คะแนน 
สรุปผลการด าเนนิการเสนอกรมฯ 

    ๓.๑ ประชาสัมพันธ์เว็บไชตข์อง กกจ.  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงคู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
    ๓.๒ จัดท าคู่มือเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน ๒ เร่ือง ดังนี   
           ๑) การขออนุมัติตัวบุคคล กรณีข้าราชการเดินทางไปราชการ  
และการจัดการประชุมของทางราชการ ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๔ 
           ๒) การขออนุมัติตัวบุคคล กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๙  
    ๓.๓ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ 
เผยแพรคู่่มือการปฏิบัติงานภาพรวมของ กกจ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานทางกลุ่ม Line เครือข่ายงานการเจ้าหน้าที่  Facebook  
และเว็บไซต์ กกจ.  
 

๔. ติดตามและประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยส ารวจจากผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหนา้ทกุหน่วยงาน 
ซึ่งมีระดับความรู้ความเข้าใจในงานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคลใน 
ระดับมาก 
 

๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/1062 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2563 
รายงานการผลการด าเนนิการตามแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ เสนอกรมฯ 
 
 

 
 
 
 
 



๑๖ 
  

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 าเปน็ในการฝกึอบรม
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ การพัฒนากระบวนปรบัแนวคิด 
(Mindset) การพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้หลากหลาย 
(Multi Skill) การเกษตรยุคใหม่  
การสื่อสารในระดบัสากล 
 
 

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 

คะแนนทีไ่ด้ = 5 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ และวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

๒ - ๓ จัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ 
พัฒนาแนวคิด พฒันาความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติงานได้หลากหลายตาม 
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
 
๔. กรมฯ อนุมัติแผนจัดฝึกอบรม จ านวน ๑๔ หลักสูตร ซึ่งด าเนินการจัด
ฝึกอบรมไปแล้ว จ านวน 1๒ หลักสูตร ยกเลิกจ านวน 2 หลักสตูร เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)  
 
5. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/1289 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2563 สรุปผล
รายงานเสนอกรมฯ  
 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 



๑๗ 
  

แผนงานที่ ๘  แผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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  
ตามแผนพฒันาทักษะดิจิทัลส 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 

คะแนนทีไ่ด้ = 5 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตามแผนพฒันาทักษะดจิิทลัส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 
 
 
 
๒. กรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ จ านวน ๕ หลักสูตร 
 
๓. ด าเนินการจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตาม
แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมฯ  
 
๔. อบรมข้าราชการและบุคลากรกรมฯ แล้ว จ านวน ๔ หลักสตูร  
อีก ๑ หลักสูตร ได้ปรับแผนการฝึกอบรมเป็นปัจฉิมนิเทศ 
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓  
 
5. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/1289 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2563 สรุปผล
รายงานเสนอกรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 
 
 



๑๘ 
  

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 าหนดไว้ 

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 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑ - ๓ กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓  
ให้หน่วยงานด าเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อหาสมรรถนะที่คาดหวังกับ
สมรรถนะที่มีอยู่ และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล โดยให้ส่งรายงาน 
การด าเนินการตามแบบฟอร์ม (ฉบับรายงาน) มาที่ กกจ.  
ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓  
 
๔. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๒๐๙ ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๓ แจ้งให้
หน่วยงานติดตามและประเมินประสิทธิผลการพัฒนาตามแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP) รอบ ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง เพื่อรายงาน 
การด าเนินการตามแบบฟอร์ม IDP (ฉบับรายงาน) มาที่ กกจ.  
ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓  
 
๕. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๑๔๙๘ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ รายงาน
ผลแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เสนอกรมฯ  
สรุปมีข้าราชการทั งหมด จ านวน ๒,๐๑๔ คน ได้รับการพฒันาจ านวน 
๑,๘๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
 

 
 
 
 



๑๙ 
  

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) 
ค าอธิบาย หมายถึง แผนที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมวิชาการเกษตร โดยมีการจัดท าเปน็แผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากบัติดตามอยา่งต่อเนื่อง 

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 าแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ปี ๒๕๖๓ 
 

๓ คะแนน 
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน 
 

๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
๕ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนและวิเคราะห์สรุปข้อมูลรายงานเสนอ
แนวทางการด าเนนิการในปตี่อไปเสนอ
ผู้บริหาร 

คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น  พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แผนปฏบิตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมชิอบกระทรวงเกษตรฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมฯ  และทบทวนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

๒. จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 
 

๓. กรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๓ แล้ว  
 

๔. ศปท. มีหนังสือที่ ๐๙๐๑.๑๘/ว ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  
เวียนหน่วยงานให้ทราบและปฏบิัติตามแผน และให้รายงานผลการ
ด าเนินงานราย ๖ เดอืนและ ๑๒ เดือน 
 
๕. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตามแผนฯ กบัหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบ 
และสรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือนเสนอกรมฯ  
พร้อมทั งได้รายงานผลสง่ ศปท. กระทรวงฯ ทางอีเมล์แล้ว 
 

ศปท. 

 
 



๒๐ 
  

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. ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผล      
การด าเนินการของปีที่ผ่านมา และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
 

๒. เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอ
กรมฯ พิจารณา 
 
 
 

๓. ด าเนินการตามแผน 
 
 
๔. ติดตามผลด าเนินการและส ารวจ
ความพึงพอใจ 
 
 
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ  
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
และด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรของกรมฯ 
๑ คะแนน 
ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ และจัดท าแผน 
 
 

๒ คะแนน 
เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอกรมฯ 
พิจารณา 
 
 

๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
๔ คะแนน 
ติดตามผลด าเนนิการและส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
 
๕ คะแนน 
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

 
คะแนนทีไ่ด้ = ๕ 

 
 
๑. น าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ มาวิเคราะห์
เพื่อจัดท าแผนพฒันาคุณภาพชวีิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและ 
ความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒  
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการคณุภาพชีวิตและความผูกพันบุคลากรกรมฯ  
ปี ๒๕๖๓  และเสนอกรมฯ เห็นชอบแผนแล้ว 
 

๓. กกจ. มีหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓  
เวียนหน่วยงานให้จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความผูกพันบุคลากรกรมฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๔. กกจ. มีหนงัสือ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๘๐ ลว. ๓ ก.ย. ๖๓ เวียนหน่วยงานให้
ตอบแบบส ารวจออนไลน์ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เพื่อประเมินผล
ภายหลังจากที่หนว่ยงานได้จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี ๒๕๖๓ 
5. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/1406 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563 สรุปผล
ส ารวจความพงึพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพนัของกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 2563 (Survey 
Online) เสนอกรมฯ  

กกจ. 
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์)  
และทุกหน่วยงาน 



๒๑ 
  

 
กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏบิัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ  
๑ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ ร้อยละ ๖๐-๖๔.๙๙ 
๒ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ ร้อยละ ๖๕-๖๙.๙๙ 
๓ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ ร้อยละ ๗๐-๗๔.๙๙ 
๔ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ ร้อยละ ๗๕- ๗๙.๙๙ 
๕ คะแนน 
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป 

คะแนนทีไ่ด้ = ๔ 
 
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ/เสรมิสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนัของกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 2563 (Survey 
Online) อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 76.72 

 

 


