








แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

จ านวน ๑๒ แผนงาน
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แผนงานท่ี ๑ แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางแผนและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด        ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตราก าลังท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
1. แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง ๑. ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้อง กกจ. 1 คะแนน

รวบรวมและจัดท าข้อมูลภารกิจ ปริมาณงาน ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้อง รวบรวมและจัดท า
และอัตราก าลังของหน่วยงานในกรมฯ ข้อมูลภารกิจ ปริมาณงาน และอัตราก าลังของหน่วยงานในกรมฯ
๒. จัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลังปีงบประมาณ 2 คะแนน
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน ๓ คะแนน
๔. ด าเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน
๕. รายงานผลการด าเนินการเสนอกรม 4 คะแนน

ด าเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
5 คะแนน
รายงานผลการด าเนินการเสนอกรม
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แผนงานท่ี ๒ แผนสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางแผนและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการศึกษาสภาพก าลังคนและการสูญเสียก าลังคนเพ่ือการสรรหาบุคลากรของกรมฯ ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
              

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
2. แผนสรรหาบุคลากรท่ีทัน 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนและการสูญเสีย กกจ. 1 คะแนน
ต่อการเปล่ียนแปลง ก าลังคนในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า และศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนและการสูญเสียก าลังคนในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า

สาขาวิชา เพ่ือรองรับและทันต่อการเปล่ียนแปลง และศึกษาวิเคราะห์สาขาวิชา เพ่ือรองรับและทันต่อการเปล่ียนแปลง
๒. จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง 2 คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ จัดท าแผนการสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงปีงบประมาณ 
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙
๔. ด าเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 3 คะแนน
๕. รายงานผลการด าเนินการเสนอกรม เสนอกรมฯ เห็นชอบแผน

4 คะแนน
ด าเนินการตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
5 คะแนน
รายงานผลการด าเนินการเสนอกรม
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แผนงานท่ี ๓ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพมากขึ น
เป้าประสงค์  กรมฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ น (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดขั นตอนในการปฏิบัติงาน

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๓. แผนการบริหาร ๑. ศึกษาลักษณะงานบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล กกจ. 1 คะแนน
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี ท่ีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาลักษณะงานบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ ๒. น าข้อมูลลักษณะงานมาปรับปรุงระบบงาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คะแนน
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ น าข้อมูลลักษณะงานมาปรับปรุงระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ด าเนินการตามระบบงานท่ีปรับปรุง ๓ คะแนน
๕. ติดตามและประเมินผล เสนอกรมฯ เห็นชอบ

4 คะแนน
ด าเนินการตามระบบงานท่ีปรับปรุง
5 คะแนน
ติดตามและประเมินผล
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แผนงานท่ี ๔ แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพมากขึ น
เป้าประสงค์  กรมฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ น (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของแผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๔.  แผนการพัฒนาข้อมูล ๑. ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นของข้อมูล กกจ. 1 คะแนน
สารสนเทศการบริหาร ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหาร  ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นของข้อมูลในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล

๒. รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ เพ่ือน ามาจัดท า 2 คะแนน
ข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ เพ่ือน ามาจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
๓. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล
๔. รายงานกรม ๓ คะแนน
๕. น าไปใช้ประโยชน์ จัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล

4 คะแนน
รายงานกรม
5 คะแนน
น าไปใช้ประโยชน์
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แผนงานท่ี ๕ แผนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพมากขึ น
เป้าประสงค์  กรมฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ น (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของแผนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๕. แผนการพัฒนากระบวนการ ๑. ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงาน กกจ. 1 คะแนน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหาร ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและปรับปรุง

ทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. วิเคราะห์และสรุปผล 2 คะแนน
๓. ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์และสรุปผล
๔. เสนอกรมฯ เห็นชอบ ๓ คะแนน
๕. ประกาศใช้ ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

4 คะแนน
 เสนอกรมฯ เห็นชอบ
5 คะแนน
ประกาศใช้
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แผนงานท่ี ๖ แผนการส่ือสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงและมีประสิทธิภาพมากขึ น
เป้าประสงค์  กรมฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ น (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนส่ือสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
               ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในกรม (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของกรมฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๖. แผนการส่ือสารและสร้าง ๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ และ กกจ. ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการส่ือสารและ
ความรู้ความเข้าใจในการ ปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล ๒. ศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารและสร้าง 1 คะแนน

ความรู้ความเข้าใจ ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ความต้องการ และปัญหาในการบริหาร
๓. จัดท าแผนการส่ือสารและสร้างความรู้ความ ทรัพยากรบุคคลของกรม
เข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 คะแนน
๔. ด าเนินการตามแผน ศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
๕. สรุปผลการด าเนินการ ๓ คะแนน

จัดท าแผนการส่ือสารและสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4 คะแนน
ด าเนินการตามแผน
5 คะแนน
สรุปผลการด าเนินการ

44



แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรในกรม
1 คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 60 - 64.99
2 คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 65 - 69.99
๓ คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 70 - 74.99
4 คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 75 - 79.99
5 คะแนน
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80 ขึ นไป
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แผนงานท่ี ๗ แผนพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง
มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ ท่ีทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะท่ีทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ และการการเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย    หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงบทบาทภารกิจ
               อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๗. แผนพัฒนาความรู้ ๑. ศึกษาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและทักษะ กกจ. 1 คะแนน
ความสามารถสมรรถนะ ท่ีต้องการท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง ศึกษาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและทักษะท่ีต้องการ
และทักษะของบุคลากร ๒. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และรวบรวม ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง ข้อมูลผลการศึกษา 2 คะแนน

๓. จัดท าแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้อง ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา
กับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง ๓ คะแนน
๔. เสนอกรมฯเห็นชอบ จัดท าแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง
๕. ติดตามรายงานผลให้กรมฯ ทราบ 4 คะแนน

เสนอกรมฯเห็นชอบ
5 คะแนน
ติดตามรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
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แผนงานท่ี ๘ แผนพัฒนารายบุคคล
มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ ท่ีทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะท่ีทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะ (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง  หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๘. แผนพัฒนารายบุคคล ๑. หน่วยงานมีการประเมินสมรรถนะฯ เพ่ือหา กกจ. และ 1 คะแนน

สมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีมีอยู่ ทุกหน่วยงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 40 - 49.99
๒. หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 2 คะแนน
๓. ด าเนินการตามแผน บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 50 - 59.99
๔. ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ๓ คะแนน
๕. สรุปผลเสนอกรม บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 60 - 69.99

4 คะแนน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 70 - 70.99
5 คะแนน
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 80 ขึ นไป
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แผนงานท่ี ๙ แผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๓๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ เพ่ือให้การด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานและมีความโปร่งใส

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๙. แผนพัฒนาหลักเกณฑ์ ๑. ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทบทวนและ กกจ. 1 คะแนน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุง/จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทบทวนและปรับปรุง/จัดท าหลักเกณฑ์

๒. วิเคราะห์และสรุปผล การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ร่างปรับปรุง/จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร 2 คะแนน
ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์และสรุปผล
4. เสนอกรมฯเห็นชอบ ๓ คะแนน
๕. ประกาศใช้ ร่างปรับปรุง/จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

4 คะแนน
๖. มีการติดตามผลหลังการประกาศใช้ เสนอกรมฯเห็นชอบ
๗. สรุปเสนอกรม 5 คะแนน

ประกาศใช้
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แผนงานท่ี ๑๐ แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (น  าหนักร้อยละ ๓๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑๐. แผนส่งเสริมคุณธรรมและ ๑. ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและแนวทาง กกจ. 1 คะแนน
จริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรม ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกรม

๒. จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยรรมของกรม 2 คะแนน
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยรรมของกรม
๔. ด าเนินการตามแผน ๓ คะแนน
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  เสนอกรมฯ เห็นชอบ

4 คะแนน
ด าเนินการตามแผน
5 คะแนน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
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แผนงานท่ี ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (น  าหนักร้อยละ ๓๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง  แผนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมวิชาการเกษตร โดยมีการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี และก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑๑. แผนป้องกันและ ๑. ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและแนวทาง ศปท. 1 คะแนน
ปราบปรามการทุจริตและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและแนวทางการป้องกันและปราบปราม
ประพฤติมิชอบ ๒. จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต การทุจริตและประพฤติมิชอบ

และประพฤติมิชอบของกรม 2 คะแนน
๓. เสนอกรมฯ เห็นชอบ จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
๔. ด าเนินการตามแผน ๓ คะแนน
๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ เสนอกรมฯ เห็นชอบ

4 คะแนน
ด าเนินการตามแผน
5 คะแนน
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
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แผนงานท่ี ๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความผูกพันองค์กร
เป้าประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน มีขวัญก าลังใจ แรงจูงใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
               ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑๒. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑. ทบทวนแผนเดิมและศึกษาวิเคราะห์ผล กกจ. ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความผาสุกและความผูกพัน การด าเนินการและจัดท าแผน ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
ของบุคลากรของกรมฯ ๒. เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา และเสนอ 1 คะแนน

เสนอกรมฯ เห็นชอบ ทบทวนแผนเดิมและศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าแผน
๓. ด าเนินการตามแผน 2 คะแนน
๔. ติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผนเสนอกรมฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา และเสนอกรมฯ เห็นชอบ
๕. ส ารวจความพึงพอใจและรายงานผลเสนอกรมฯ ๓ คะแนน

ด าเนินการตามแผน
4 คะแนน
ติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผนเสนอกรมฯ
5 คะแนน
ส ารวจความพึงพอใจและรายงานผลเสนอกรมฯ
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แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
1 คะแนน
ร้อยละ ๖0 - 64.99
2 คะแนน
ร้อยละ ๖5 - 69.99
๓ คะแนน
ร้อยละ 70 - 74.99
4 คะแนน
ร้อยละ 75 - 79.99
5 คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ นไป
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