












 
 

 
 
 

แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

จ านวน ๑๒ แผน 
 
  
 

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



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    หมายึึง การด าเนนิการศึกษาสภาพก าลงัคน การสญเเสียก าลังคนเน่่องจากการเกษียณอายุราชการ เพ่่อวางแผนอัตราก าลังและแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
สรรหาบุคลากรเพ่่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
๒. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และ
ด าเนินการตามแผน 
 
๓. ติดตามผลการด าเนินการตามแผน
และรายงานผลเสนอ กพร. 
 
 

 
๑ คะแนน 
ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการสรรหาบุคลากร
เพ่่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน และด าเนินการตามแผน 
 
๕ คะแนน 
ติดตามผลการด าเนนิการตามแผนและรายงานผล
เสนอ กพร. 
 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
ด าเนินการตามแผนปฏิรญปองค์การ โดยปี ๒๕๖๔ ก าหนดตวัชี วดั
หน่วยงานได้รับการสรรหาข้าราชการตามวฒุิการศึกษาที่ตอบสนอง
กับการเกษตรยุคใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ดังนี  
๑. ส ารวจต าแหน่งวา่งจากการเกษียณอายุราชการของกรมฯ ใน
ระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เพ่่อจัดท าแผนสรรหาข้าราชการ
ประเภทวิชาการ สายงานหลัก และเสนอกรมฯ อนุมัติหลักการ
สงวนต าแหน่งวา่งที่มลีักษณะงานที่สอดคล้องกับการเกษตรยุคใหม่ 
๒. กกจ. มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๖๑๖ ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ให้
หน่วยงานทบทวนข้อมญลแบบวิเคราะห์สภาพก าลังคนของกรมฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์กระทรวงฯ และ
ยุทธศาสตร์กรมฯ 
 
 

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

 
 
 

๑ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 
 

๓. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ตอบสนองการเกษตร
ยุคใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง ดังนี  
 ๑) น.เกษตร กวป. ปริเเาโท/เอก พ่ชไร่/วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียว  
 ๒) น.เกษตร ศวร.สุพรรณบุรี ปริเเาโท/เอก พ่ชไร่/ปรับปรุง
พันธุ์พ่ช  
 ๓) น.เกษตร ศวป.สุราษฎร์ธาน ีปริเเาตรี/โท ปฐพีวิทยา 
 ๔) น.เกษตร ศวส.ชุมพร ปริเเาโท พ่ชสวน/ปรับปรุงพันธุ์พ่ช  
 ๕) น.เกษตร ศวพ.ตรัง ปริเเาโท โรคพช่  
 ๖) น.เกษตร ศวพ.ยะลา ปริเเาโท โรคพช่ 
 ๗) น.โรคพ่ช สทช. ปริเเาโท/เอก โรคพ่ช 
 ๘) นักวิทยาศาสตร์ กปผ. ปริเเาตรี/โท เคม ี
 ๙)-๑๐) นักกีฏวิทยา สอพ. ปรเิเาตรี/โท กีฏวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔. กรมฯ เห็นชอบแผนการสรรหาบุคลากรในสาขาวชิาที่ตอบสนอง
การเกษตรยุคใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ 
ต าแหน่ง ตามหนังสือที่ กษ ๐๙๐๒/๔๑๗ ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ 
โดยด าเนนิการสรรหาบุคลากรตามแผนจ านวน ๗ ต าแหนง่ คือ
ล าดับที่ ๔ – ๑๐  
 
๕. รายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิรญปองค์การ รอบ ๑๒ เด่อน 
ส่ง กพร. แล้ว 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒ 



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 หมายึึง การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและการแบง่งานภายใน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. จัดท าข้อมญลเสนอกรมฯ พิจารณา
การปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ 
 
 
 
 
 
๒. จัดท าค าชี แจงประกอบค าขอ
ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ 
 
 
 
 
 
๓. เสนอคณะท างานจัดท าค าชี แจง
ประกอบค าขอปรับปรุงโครงสรา้งกรมฯ 

 
๒ คะแนน 
จัดท าข้อมญลเสนอกรมฯ พิจารณาการ
ปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ 
 
 
 
 
๓ คะแนน 
จัดท าค าชี แจงประกอบค าขอปรบัปรุง
โครงสร้างกรมฯ 
 
 
 
 
๕ คะแนน 
เสนอคณะท างานจัดท าค าชี แจงประกอบ
ค าขอปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
กพร. จัดท าข้อมญลข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างพจิารณาแผนการปรับปรุงโครงสรา้ง
กรมฯ เสนอกรมฯ พิจารณาการจัดท าข้อเสนอเพ่่อขอปรับโครงสร้างแล้ว ตามหนังส่อที่ 
นร ๐๒๒๑/ว ๑๑๕๕ ลว. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่่อน าข้อมญลเข้าร่วมประชุมหาร่อทบทวน
บทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ กบัผญช้่วยปลัดกระทรวงฯ 
และได้มีหนงัส่อึึงส านักงาน ก.พ.ร. หาร่อการปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ ตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารกรมฯ ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว 
 
คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่่อวันจันทร์ที่ 
๑๔ มิึุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมวิชาการเกษตร ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และให้แต่งตั ง
คณะท างานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
วิชาการเกษตร เพ่่อพิจารณายกร่างค าชี แจงประกอบค าขอการแบ่งส่วนราชการและแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร   
 
ค าสั่ งกรมวิชาการเกษตรที่  ๗๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๑๘ มิึุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั ง
คณะท างานปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
วิชาการเกษตร ซึ่งคณะท างานฯ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั ง  (ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่่อวันศุกร์
ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั งที่ ๒/๒๕๖๔ เม่่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
เห็นชอบค าชี แจงประกอบค าขอปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ แล้ว 
และให้เสนอคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ ต่อไป 

กพร.  
และ กกจ. 
(กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน
และ
อัตราก าลัง) 

 
 

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 หมายึึง การด าเนินการติดตามและประเมินผลการใช้แผนสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ ที่ประกาศใช้แล้ว ได้แก่ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
  ต าแหน่งผญ้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งผญ้เชี่ยวชาเ และต าแหน่งผญ้อ านวยการกลุ่ม/ผญ้อ านวยการศญนย์/หัวหน้าด่านตรวจพ่ช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของต าแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับช านาเการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวโุส 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอ
คณะท างานฯ พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา
ประสบการณ์และผลงานของแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมฯ 
 
 
 

 
๑ คะแนน 
น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ 
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

๒ คะแนน 
ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และ
ผลงานของแผนสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกรมฯ 
 
 

คะแนนที่ได้ = ๓ 
๑. คณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสบ่ทอด
ต าแหน่งของกรมฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั งท่ี 
๒/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พจิารณาทบทวนและปรับปรุง
เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measures) ของ
แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยพจิารณาจากผลส ารวจความ
คิดเห็นเก่ียวกับแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพจาก ผญ้อ านวยการ
กอง/สึาบัน/ส านัก/ศญนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่่อสาร/เลขานุการ
กรม และพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของบุคลากรในกรมฯ มา
พิจารณาประกอบด้วย 
 

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารกรมฯ ครั งที่ ๕/๒๕๖๔ เม่่อวันที่ ๒๑ 
มิึุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาให้ข้อเสนอการปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา
ประสบการณ์และผลงาน (Performance Measures) ของแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และได้น าข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
กรมฯ มาปรับปรุงเกณฑ์เกณฑพ์ิจารณาประสบการณ์และผลงานของแผน
สร้างความกา้วหน้าในสายอาชพีของกรมฯ  
 

 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความกา้วหน้าใน
สายอาชีพและแผนสบ่
ทอดต าแหน่งของกรมฯ  
 

 
 
 

๔ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ 
พิจารณา 
 
 
 
 
๔. ประกาศใช ้
 
 
 
๕. ส่่อสารและสร้างการรับรญ้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 
 

๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา 
 
 
 
 
๔ คะแนน 
ประกาศใช ้
 
 
๕ คะแนน 
ส่่อสารและสร้างการรับรญ้ให้แก่บคุลากร
ของกรมฯ 
 
 
 

๓. อ.ก.พ. กรมฯ ครั งที่  ๒/๒๕๖๔ เม่่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
พิ จารณ าการปรับปรุงเกณ ฑ์พิ จารณ าประสบการณ์ และผลงาน 
(Performance Measures) ของแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
อยญ่ระหว่างเสนอกรมฯ พิจารณา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



แผนงานที่ ๔ แผนสืบทอดต าแหน่ง 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๒๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาระบบความก้าวหนา้ในอาชพีทุกต าแหน่ง 
เป้าประสงค์    มีแผนเสน้ทางสร้างความก้าวหนา้ในสายอาชีพทุกต าแหน่งหลักของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๓๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จในการติดตามและประเมนิผลการใช้แผนสบ่ทอดต าแหนง่ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย      หมายึึง การติดตามและประเมินผลการใช้แผนส่บทอดต าแหนง่ เพ่่อพัฒนาผญ้มศีักยภาพตามแผนพัฒนาผญ้ส่บทอดต าแหน่ง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอ
คณะท างานฯ พิจารณา 
 
 
 
 
๒. ปรับปรุงแผนส่บทอดต าแหนง่ 
 
 
๓. เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ 
พิจารณา 
 
 
 
๔. ประกาศใช ้
 
 
๕. ส่่อสารและสร้างการรับรญ้ให้แก่
บุคลากรของกรมฯ 
 

 
๑ คะแนน 
น าผลส ารวจปี ๒๕๖๓ เสนอคณะท างานฯ 
พิจารณา 
 
 
 
๒ คะแนน 
ปรับปรุงแผนสบ่ทอดต าแหนง่ 
 
๓ คะแนน 
เสนอกรมฯ และ อ.ก.พ. กรมฯ พิจารณา 
 
 
 
๔ คะแนน 
ประกาศใช ้
 
๕ คะแนน 
ส่่อสารและสร้างการรับรญ้ให้แก่บคุลากรของ
กรมฯ 

คะแนนที่ได้ = ๓ 
๑. คณะท างานจัดท าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนสบ่ทอด
ต าแหน่งของกรมฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงแผนส่บทอดต าแหน่ง โดยพิจารณาจากผลส ารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกับแผนสบ่ทอดต าแหน่งจากผญ้อ านวยการกอง/สึาบัน/
ส านัก/ศญนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่่อสาร/เลขานุการกรม  
 
๒. ปรับปรุงแผนส่บทอดต าแหนง่ตามมติคณะท างานฯ 
 
 
๓. อ.ก.พ. กรมฯ ครั งที่  ๒/๒๕๖๔ เม่่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
พิจารณาการปรับปรุงแผนส่บทอดต าแหน่ง 
 
อยญ่ระหว่างเสนอกรมฯ พิจารณา 

คณะท างานจดัท าแผน
สร้างความกา้วหน้าใน
สายอาชีพและแผนสบ่
ทอดต าแหน่งของกรมฯ  
 

 
 
๖ 
 



แผนงานที่ ๕ แผนการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่่อสาร เพ่่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด          ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมญลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย       หมายึึง การด าเนินการพฒันาสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่่อน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์ข้อมญลที่จ าเป็นในการ
จัดท าข้อมญลสารสนเทศดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
๒. รวบรวมข้อมญลที่จ าเป็นตามข้อ ๑ 
เพ่่อน ามาจัดท าข้อมญลสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
๓. จัดท าฐานข้อมญลสารสนเทศด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
๔. รายงานกรมฯ  
 
 
 

๕. เผยแพร่ให้หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน ์
 

๑ คะแนน 
วิเคราะห์ข้อมญลที่จ าเป็นในการจัดท าข้อมญล
สารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๒ คะแนน 
รวบรวมข้อมญลที่จ าเป็นตามข้อ ๑ เพ่่อ
น ามาจัดท าข้อมญลสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๓ คะแนน 
จัดท าฐานข้อมญลสารสนเทศดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
๔ คะแนน 
รายงานกรมฯ  
 
 

๕ คะแนน 
เผยแพร่ให้หน่วยงานน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑ – ๒ วิเคราะห์ข้อมญลที่จ าเป็นในการปรับปรุงข้อมญลประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลาย โดยรวบรวมข้อมญลประวัติและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของ ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศญนย์ /หัวหน้าด่ าน เพ่่ อปรับปรุงข้อมญล
ประสบการณ์หลากหลายให้เป็นปัจจุบัน รวมทั งเพิ่มข้อมญลแนวทางในการ
สร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลายให้ครบ 
 
 
 
๓. ปรับปรุงฐานข้อมญลประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
 
 
 
๔. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังส่อ  ที่ กษ ๐๙๐๒/๑๘๒๐ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. 
๒๕๖๓ จัดท าข้อมญลประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ ผอ.กลุม่/ผอ.ศญนย/์
หน.ดา่น ที่มปีระสบการณ์ในงานที่หลากหลายไม่ครบ เสนอกรมฯ เพ่่อทราบ 
 

๕. กรมฯ มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๐  ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ 
เผยแพร่ข้อมญลตามข้อ ๔ ให้หน่วยงานทราบ และเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 

กกจ. 
(กลุ่มทะเบียนประวตัิ
และข้อมญลบุคคล) 

 
 
 
 
 

๗ 



แผนงานที่ ๖ แผนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์    มีคญ่ม่อและแนวทางกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๓๕) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าคญ่ม่อการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย      หมายึึง การน าข้อมญลมาวิเคราะห์ ประมวลผลเพ่่อน ามาจัดท าคญ่ม่อการปฏบิัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. ส ารวจความต้องการให้มีคญ่ม่อในการ
ปฏิบัติงาน 
 
๒. วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมญลเพ่่อ
น ามาจัดท าคญ่ม่อการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
๓. จัดท าคญ่ม่อการปฏิบัติงาน 
 
 
๔. เผยแพร่ให้หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
๕. ติดตามประเมินผลการใชป้ระโยชน์
จากคญ่ม่อการปฏิบัติงาน เพ่่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะเพ่่อการปรับปรุง 

 
๑ คะแนน 
ส ารวจความต้องการให้มีคญ่ม่อในการ
ปฏิบัติงาน 
๒ คะแนน 
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมญลเพ่่อน ามา
จัดท าคญ่ม่อการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 
๓ คะแนน 
 จัดท าคญ่ม่อการปฏิบัตงิาน 
 
๔ คะแนน 
เผยแพร่ให้หน่วยงานน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
๕ คะแนน 
ติดตามประเมนิผลการใช้ประโยชน์จาก
คญ่ม่อการปฏิบัติงาน เพ่่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะเพ่่อการปรับปรุง 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑-๒ กกจ. ค าสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ แต่งตั งคณะท างานจัดท า
คญ่ม่อการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงาน ด าเนินการ ส ารวจจาก
สภาพและปัเหาของการปฏบิัตงิานการเจ้าหน้าที่ในปัจจบุันและการบริหารงาน
บุคคลที่กรมวิชาการเกษตรมอบอ านาจให้หน่วยงานด าเนินการมีการปฏิบัติงานที่
ผิดซ  าอยญ่บ่อยครั งเพ่่อให้มีความรญ้ความเข้าใจและการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น จึงมีมติให้จัดท าคญ่ม่อการปฏิบัติงาน จ านวน ๓ เร่่อง ดังนี  
 ๑) การบันทึกข้อมญลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
 ๒) การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของพนักงานราชการ   
 ๓) การสรรหาและเล่อกสรรพนกังานราชการ  
๓. จัดท าคญ่ม่อการปฏิบัติงาน 
 
 
๔. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๔ แจ้ง 
เวียนคญ่ม่อฯ ให้หน่วยงานทราบ และขอความอนุเคราะห์ผญ้รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับกอง/สึาบนั/ส านัก และศญนย์เคร่อข่าย ตอบแบบ
ส ารวจความพงึพอใจต่อคญ่ม่อ เพ่่อเป็นข้อมญลในการพัฒนา ปรบัปรุง และจัดท าคญ่ม่อ
กองการเจ้าหน้าที่ ต่อไป 
  
๕. คณะท างานฯ สรปุผลส ารวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่มีต่อคญ่ม่อการ
ปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอ ผอ.กกจ. เพ่่อทราบแล้ว  

กกจ. 
(คณะท างาน
จัดท าคญ่ม่อการ
ปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้แก่
หน่วยงาน) 
 

 
๘ 



แผนงานที่ ๗ แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เป้าประสงค์    บุคลากรสามารึปฏิบัติงานได้ตามกระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนกัร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด          ระดบัความส าเร็จของการส่่อสารและสรา้งความเข้าใจในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย       หมายึึง การด าเนินการส่่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของกรมฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. ศึกษาความรญ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 

 
๑ คะแนน 
ศึกษาความรญ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑. กองการเจ้าหน้าที่มีค าสั่งที่ ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนการส่่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และได้ศึกษาความรญ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลจากแบบสอบึามความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง 
ความคาดหวังและการประเมินสึานภาพปจัจุบันด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และศึกษาปัเหาจากการด าเนินการที่หน่วยงานยังมีความผิดพลาด 

กกจ. 
(คณะท างานจดัท า
แผนการส่่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
 

๒. จัดท าแผนการส่่อสารและสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 

๒ คะแนน 
จัดท าแผนการส่่อสารและสรา้งความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  
 
 
 
๓ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 

๒. จัดท าแผนการส่่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี  
     (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่่อสารกองการเจ้าหน้าที่  เช่น การ
ปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่เพ่่อให้ค้นหาข้อมญลได้สะดวก  การเผยแพร่
ข้อมญลทั่วไปของกองการเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค ไลน์ 
     (๒) การจัดท าหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบตัิด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลใน
รญปแบบอินโฟกราฟฟิก (Infographic) 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 

 

 
 
 
 
 
 

๙ 



กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔. ติดตามและประเมินผล 
๕. สรุปผลการด าเนินการเสนอกรมฯ 
 

๔ คะแนน 
ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
๕ คะแนน 
สรุปผลการด าเนนิการเสนอกรมฯ 

 ๔. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๓๗๒ ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.
๒๕๖๔ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไประดับกอง/สึาบัน/ส านัก ศญนย์
เคร่อข่าย ตอบแบบสอบึามความรญ้ความเข้าใจหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพึงพอใจที่มีต่อเคร่่องม่อและ
วิธีการส่่อสาร  
๕. กองการเจ้าหน้าที่ มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/๑๒๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ รายงานผลด าเนินการเสนอกรมฯ เพ่่อทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



แผนงานที่ ๘ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นม่ออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญ่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่่อง 
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญ่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเน่่อง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่่อสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง (น  าหนักร้อยละ 50) 
ค าอธิบาย     หมายึึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นม่ออาชีพทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

กิจกรรม เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
๑. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
๒. จัดท าหลักสญตรการฝึกอบรม 
 
 
๓. จัดฝึกอบรมตามแผน 
 
 
๔. ติดตามและประเมินผล 
 
 
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

 
๑ คะแนน  
วิเคราะห์และจัดท าแผนพฒันาบุคลากร
เพ่่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒ คะแนน  
จัดท าหลักสญตรการฝึกอบรม 
 
๓ คะแนน  
จัดฝึกอบรมตามแผน 
 
๔ คะแนน  
ติดตามและประเมินผล 
 
๕ คะแนน  
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑-๒ ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ และจัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่่อพัฒนา
บุคลากรเพ่่อรองรับการเปลี่ยนแปลงปี ๒๕๖๔ ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิบัติราชการของกรมฯ โดย
สอดแทรกหัวข้อวชิาที่ ในหลกัสญตรนักบริหารวชิาการเกษตร รุน่ที ่๑๙ 
 
๓. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน 
   
 
๔. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
 
 
๕. สรุปผลการฝึกอบรมเสนอกรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



แผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทิัลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่รฐับาลดจิิทัล 
มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบรหิารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นม่ออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญ่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่่อง 
เป้าประสงค์    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญ่สากล อย่างเป็นระบบและต่อเน่่อง (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด         ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่่อปรับเปลี่ยนสญ่รฐับาลดิจิทัล (น  าหนักร้อยละ 50) 
ค าอธิบาย       หมายึึง การด าเนินการเพ่่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารึปรับตวัให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทลัของกรมฯ ปี ๒๕๖๔ 
 
๒. จัดท าหลักสญตรการฝึกอบรม 
 
 
 
๓. จัดฝึกอบรมตามแผน 
 
 
๔. ติดตามและประเมินผล 
 
 
๕. สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

๑ คะแนน 
วิเคราะห์และจัดท าแผนพฒันาทักษะด้าน
ดิจิทัลของกรมฯ ปี ๒๕๖๔ 
๒ คะแนน 
จัดท าหลักสญตรการฝึกอบรม 
 
 
๓ คะแนน 
จัดฝึกอบรมตามแผน 
 
๔ คะแนน 
ติดตามและประเมินผล 
 
๕ คะแนน 
สรุปผลรายงานเสนอกรมฯ 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑-๒ ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
แผนปฏบิัติราชการของกรมฯ  แผนพัฒนาทักษะดิจิทลัส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรกรมฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดท าหลักสญตร
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่่อปรับเปลี่ยนสญ่รัฐบาลดิจิทัล โดย
สอดแทรกหัวข้อวิชาในหลักสญตรนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๙ 
 
๓. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน 
 
 
๔. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
 
 
๕. สรุปผลการฝึกอบรมเสนอกรมฯ 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



แผนงานที่ ๑๐ แผนพัฒนารายบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาบุคลากรให้มีความเป็นม่ออาชพี ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญ่สากล พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่่อง 
เป้าประสงค์     บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าสญส่ากล (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ตัวชี วัด           ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรญ้ ทักษะ และสมรรึนะ (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ค าอธิบาย        หมายึึง หน่วยงานด าเนนิการจัดท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. หน่วยงานมีการประเมินสมรรึนะ
เพ่่อหาสมรรึนะที่คาดหวังกับ
สมรรึนะที่มีอยญ่ 
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 

คะแนนที่ได้ = ๔ 
๑ - ๓ กกจ. มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ ว ๑๐๔ ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ให้
หน่วยงานด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล และรายงานผลส่ง กกจ. 
ภายในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๔ 
 
๔. กกจ. มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๑๗ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ ให้
หน่วยงานรายงานผลสง่ กกจ. 
 
๕. กกจ. มีหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๒/ ๑๔๗๐ ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ รายงานผล
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เสนอกรมฯ  
 
สรุปมีข้าราชการทั งหมด จ านวน ๒,๐๒๔ คน ได้รับการพฒันาจ านวน 
๑,๘๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๑ 
 

กกจ. 
(กลุ่มพัฒนาบุคคล) 
และทุกหน่วยงาน 

 
 
 

๑๓ 
 



แผนงานที่ ๑๑ 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 หมายึึง แผนที่มีวัตึปุระสงค์เพ่่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมวิชาการเกษตร โดยมีการจัดท าเปน็แผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่่อง 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ทบทวนแผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 

๒. จดัท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๔ 
 
 

๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน 
 
 

๔. ด าเนินการตามแผน 
 
 
๕. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการและวิเคราะห์สรุปข้อมญล
รายงานเสนอแนวทางตามแผนการ
ด าเนินการในปีต่อไปเสนอผญบ้ริหาร 

๑ คะแนน 
ทบทวนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
 
 
 

๒ คะแนน 
จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปี ๒๕๖๔ 
 

๓ คะแนน 
เสนอกรมฯเห็นชอบแผน 
 

๔ คะแนน 
ด าเนินการตามแผน 
 
๕ คะแนน 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนและวิเคราะห์สรุปข้อมญลรายงานเสนอ
แนวทางการด าเนนิการในปตี่อไปเสนอ
ผญ้บริหาร 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎระเบียบ และข้อมญลที่เก่ียวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบกระทรวงเกษตรฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และทบทวนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตามหนังส่อด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/๑๘ ลว. ๑๖ ต.ค. ๖๓ 
 

๒. จัดท าร่างแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 

๓. กรมฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ ปี ๒๕๖๔ ตามหนังส่อที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/๒ ลว. ๑๑ ก.พ. ๖๔ 
 

๔. หน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนนิการโครงการตามแผนฯ  
 
 
๕ ศปท. ติดตามผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และจัดท าแบบ
รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ ๑๒ เด่อน เสนอกรมฯ แล้ว ตามหนังส่อ 
ศปท. กระทรวงเกษตรฯ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๒๒๑๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๔ 
 

ศปท. 

 
 
 

๑๔ 
 



แผนงานที่ ๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  (น  าหนักร้อยละ๒๕) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่่อเสริมสร้างแรงจญงใจ ความผาสุกและความผญกพนัต่อองค์กร 
เป้าประสงค์   บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ขวัเก าลังใจ แรงจญงใจ ในการสร้างสรรค์และปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด        ๑) ระดบัความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพชีวิต ความผาสุกและความผญกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๘๐) 
                ๒) ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบตัิตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ความผาสุกและความผญกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)  
ค าอธิบาย     หมายึึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก และความผญกพันของบุคลากรของกรมฯ 

กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
๑. ทบทวนแผนศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการของปทีี่ผ่านมา  และจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติความผาสุก
และความผญกพันของบุคลากรของกรมฯ 
 

๒. เสนอคณะกรรมการฯ และเสนอ
กรมฯ พิจารณา 
 
 
 

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

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 

คะแนนที่ได้ = ๕ 
 
๑. น าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการเสริมสร้างความผาสุกและความผญกพันของบุคลากรกรมฯ มา
วิเคราะห์เพ่่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและ
ความผญกพันของบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความ
ผญกพันของบุคลากรกรมฯ ครั งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผญกพัน 
บุคลากรกรมฯ ปี ๒๕๖๔ และเสนอกรมฯ เห็นชอบแล้ว 
 

๓. กกจ. มีหนังส่อ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๖๖๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวียนให้
หน่วยงานจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔. กกจ. มีหนงัส่อ ที่ กษ ๐๙๐๒/ว ๔๑๐ ลว. ๘ ก.ย. ๖๔ เวียนหน่วยงานให้
ตอบแบบส ารวจออนไลน์ เพ่่อประเมินผลภายหลงัจากที่หนว่ยงานได้จัดท า
แผนและด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี ๒๕๖๓ 
5. กกจ. มีหนังสือที่ กษ 0902/1๓๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. 256๔ สรุปผล
ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 256๔ (Survey 
Online) เสนอกรมฯ  

กกจ. 
(กลุ่มสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์) 

 
๑๕ 

 



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 

คะแนนที่ได้ = ๓ 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ/เสรมิสร้างความ
ผาสุกและความผูกพนัของกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี 256๔ (Survey 
Online) อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 7๒.๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 


