




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 
 กรมวิชาการเกษตร เห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ แผนงาน 
ตามท่ีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ  
 

 คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๒ แผนงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็นการวัดเชิงปริมาณ จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด และวัดระดับความส าเร็จของการจัดท าแผน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ แผนงานที่ ๕ 
แผนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงานที่ ๙ แผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าแผน  

มิติ HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด แผนงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.วางแผนและบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

๑. หน่วยงานในกรมวิชาการ
เกษตรมีอัตราก าลังที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

๑. จ านวนแผนอัตราก าลังของหน่วยงานที่มีการ
จัดท าแล้วเสร็จ 

๑. แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
แผนการสรรหาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. แผนสรรหาบุคลากร 
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๒. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. กรมวิชาการเกษตรมีระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย
และพัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. มีการจัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ระบบ 

๓. แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล 

๔. แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. แผนการพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๖. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรในกรม 

๖. แผนการสื่อสารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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มิติ HR Scorecard ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด แผนงาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มิติท่ี ๓ ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และ
ทักษะ ท่ีทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. เพื่อให้บุคลากรของกรม
วิชาการเกษตรมีความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ และ
ทักษะท่ีทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

๗. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ที่ครอบคลุม
การพัฒนาทักษะด้านผู้น า ทักษะด้านดิจิทัล และ
ทักษะเฉพาะด้าน 

๗. แผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรท่ี
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๘. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน 
๙. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

๘. แผนพัฒนารายบุคคล 

มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๔. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
โปร่งใส และเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 

๔. เพื่อให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมวิชาการเกษตร 
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๑๐. ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาหลักเกณฑ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

๙. แผนพัฒนาหลักเกณฑ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๑. ผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับ A ขึ้นไป 

๑๐. แผนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๑๑. แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิติท่ี ๕ คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

๕. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ความผาสุก และความผูกพัน
องค์กร 

๕. เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชวีิต 
ท่ีดีในการท างาน มีขวัญก าลังใจ 
แรงจูงใจ และปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรร
รมตามแผน 

๑๒. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความผาสุก และความผูกพันของ
บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร ๑๓. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 

 ก าหนดการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าทุก ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยเมื่อครบ ๑ ปี จะมีการประเมินผลและรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ในการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีถัดไป 
 

 

 
 

 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ๑ 
แผนงานที่ ๑  แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง  ๒ 
แผนงานที่ ๒  แผนสรรหาบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๓ 
แผนงานที่ ๓  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔ 
แผนงานที่ ๔  แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ 
แผนงานที่ ๕  แผนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖ 
แผนงานที่ ๖  แผนการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ๗ 
แผนงานที่ ๗  แผนพัฒนาความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๘ 
แผนงานที่ ๘  แผนพัฒนารายบุคคล ๙     
แผนงานที่ ๙  แผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐ 
แผนงานที่ ๑๐  แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑๑ 
แผนงานที่ ๑๑  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๑ 
แผนงานที่ ๑๒  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ ๑๒ 
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ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ มิติ
1. จ ำนวนแผนอัตรำก ำลังของหน่วยงำนท่ีมีกำรจัดท ำ
แล้วเสร็จ

แผนงำนท่ี 1 แผนวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 50

2. ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมแผนกำร
สรรหำบุคลำกรท่ีทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

แผนงำนท่ี 2 แผนสรรหำบุคลำกรท่ีทันต่อกำร
เปล่ียนแปลง

50

3. มีกำรจัดท ำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงน้อย 1 ระบบ

แผนงำนท่ี 3 แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

25

4. มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล อย่ำงน้อย 1 ฐำนข้อมูล

แผนงำนท่ี 4 แผนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

25

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

แผนงำนท่ี 5 แผนกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

25

6. ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของบุคลำกรในกรม

แผนงำนท่ี 6 แผนกำรส่ือสำรและสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

25

7. มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ท่ีครอบคลุมกำร
พัฒนำทักษะด้ำนผู้น ำ ทักษะด้ำนดิจิทัล และทักษะ
เฉพำะด้ำน

25

8. ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมแผน 25

9. ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนพัฒนำรำยบุคคล

แผนงำนท่ี 8 แผนพัฒนำรำยบุคคล 50

10. ระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำหลักเกณฑ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

แผนงำนท่ี 9 แผนพัฒนำหลักเกณฑ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

50

แผนงำนท่ี 10 แผนส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

แผนงำนท่ี 11 แผนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

12. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรกิจกรรรม
ตำมแผน

50

13. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติ
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตฯ ควำมผำสุกและควำม
ผูกพันของบุคลำกรของกรมฯ

50

สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

มิติ HR Scorecard เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน น้้าหนัก (ร้อยละ)

มิติท่ี 1 ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์

1. หน่วยงำนในกรมวิชำกำรเกษตรมี
อัตรำก ำลังท่ีเหมำะสมกับบทบำท
ภำรกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง

100 15

มิติท่ี 2 ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

2. กรมวิชำกำรเกษตรมีระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลท่ีทันสมัยและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

100 25

มิติท่ี 4 ควำมพร้อมรับผิด
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

4. เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกรมฯ มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม

25แผนงำนท่ี 7 แผนพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะของบุคลำกรท่ีทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

100

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3. เพ่ือให้บุคลำกรของกรมฯ มีควำมรู้
 ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะ
ท่ีทันสมัยทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน

100

20

มิติท่ี 5 คุณภำพชีวิตและ
ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับ
กำรท ำงำน

5. เพ่ือให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีใน
กำรท ำงำน มีขวัญก ำลังใจ แรงจูงใจ 
และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนงำนท่ี 12 แผนพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำม
ผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรของกรมฯ

100 15

11. ผลคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ระดับ A ข้ึนไป

50

๑ 



แผนงานท่ี ๑ แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางแผนและบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด        จ านวนแผนอัตราก าลังของหน่วยงานท่ีมีการจัดท าแล้วเสร็จ (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย     หมายถึง การทบทวนแผนและจัดท าแผนอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอัตราก าลัง

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑. แผนวิเคราะห์อัตราก าลัง ๑. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรวบรวมรายละเอียดการปฏิบัติงาน กกจ. ๑ คะแนน  =    ๕ หน่วยงาน

ท่ีหน่วยงานจัดท ามา เพ่ือค านวณหาจ านวนอัตราก าลังท่ีเหมาะสม ๒ คะแนน  =  ๑๐ หน่วยงาน
๓ คะแนน  =  ๑๕ หน่วยงาน

๒. จัดท าแผนอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงานในระยะ ๕ ปี ๔ คะแนน  =  ๒๐ หน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ๕ คะแนน  =  ๒๕ หน่วยงาน
อัตราก าลัง จ านวน ๒๕ หน่วยงาน 
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แผนงานท่ี ๒ แผนสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง
มิติท่ี ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ ๑๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางแผนและบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
เป้าประสงค์  หน่วยงานในกรมฯ มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการแต่งตั งตามแผนการสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง  (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง การทบทวนภารกิจ อัตราก าลังท่ีว่าง และสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือจัดท าแผนสรรหาบุคลากรของกรมฯ 

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๒. แผนสรรหาบุคลากรท่ีทันต่อการ ๑. ประชุมคณะท างานศึกษาสภาพก าลังคนเพ่ือรองรับระบบ กกจ. ๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
เปล่ียนแปลง ราชการ ๔.๐ เพ่ือพิจารณาทบทวนภารกิจ อัตราก าลังท่ีว่าง ๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

และสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือจัดท าร่างแผน ๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
การสรรหาบุคลากรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอกรมฯ ๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙
เห็นชอบ ๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป

๒. แต่งตั งข้าราชการตามแผนสรรหาฯ
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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      มีการจัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ๑ ระบบ (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๓. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล กกจ. ๑ คะแนน  =  มีการออกแบบร่างระบบงานท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือศึกษาลักษณะงานท่ีสามารถน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหาร ๕ คะแนน  =  ได้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 
ทรัพยากรบุคคล                   ๑ ระบบ และน าไปใช้ประโยชน์

๒. ออกแบบร่างระบบงานตามท่ีได้ศึกษามาอย่างน้อย ๑ ระบบ
เช่น การติดตามการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์

๓. จัดท า/ปรับปรุงระบบงานตามข้อ ๒ และน าระบบไปใช้
พร้อมทั งติดตามประเมินผลการใช้งาน
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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        มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนหรือประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๔.  แผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ๑. วิเคราะห์ รวบรวม และจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการ กกจ. ๑ คะแนน  =  มีการออกแบบร่างข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย  ๑ ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูล

ประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายของ ผอ.กลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มงาน ๕ คะแนน  =  ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ๑ ฐานข้อมูล 
ท่ีต่ ากว่ากอง ๒ ระดับ                   และน าไปใช้ประโยชน์

๒. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดท าตามข้อ ๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร/
หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ าเสมอ
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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 าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ น

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๕. แผนการพัฒนากระบวนการ ๑. ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและ กกจ. ๑ คะแนน = ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับปรุง                 บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การปรับปรุงการประเมินผลงานเพ่ือปรับระดับ

การประเมินผลงานเพ่ือปรับระดับชั นงานลูกจ้างประจ า                 ชั นงานลูกจ้างประจ า

๒. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการพัฒนากระบวนการบริหาร ๒ คะแนน = ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาเลือกกระบวนงานด้านการบริหาร                 เพ่ือพิจารณาเลือกกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลกระทบ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลกระทบในภาพรวมของกรมฯ มาปรับปรุง                 ในภาพรวมของกรมฯ มาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ น
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ น

๓. จัดท าร่างกระบวนงานท่ีจะปรับปรุง ๓ คะแนน = จัดท าร่างกระบวนงานท่ีจะปรับปรุง

๔. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานเสนอกรมฯ เห็นชอบ ๔ คะแนน = ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานเสนอกรมฯ เห็นชอบ

๕. ประกาศใช้อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน ๕ คะแนน = ประกาศใช้อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
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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      ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรในกรม (น  าหนักร้อยละ ๒๕)
ค าอธิบาย   หมายถึง การด าเนินการส่ือสารเก่ียวกับความรู้ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรของกรมฯ 

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๖. แผนการส่ือสารและสร้างความรู้ ๑. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการส่ือสารและสร้างความรู้ กกจ. ๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๕ - ๖๙.๙๙
ความเข้าใจในการบริหาร ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๔.๙๙
ทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินงานแผนส่ือสารฯ และผลส ารวจท่ีเก่ียวข้อง ๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๕ - ๗๙.๙๙

ของปี ๒๕๖๕ และศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารเพ่ือจัดท า ๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ - ๘๔.๙๙
แผนการส่ือสารฯ ปี ๒๕๖๖ ๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป

๒. จัดท าแผนการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๖ 
มีกิจกรรม ดังนี 
    ๑) การชี แจงงาน
    ๒) การให้ค าปรึกษา
    ๓) การจัดท าความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
        ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

๓. สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน าเป็นแนวทางการจัดแผน
ปี ๒๕๖๗
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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       ๑) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านผู้น า ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะด้าน (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
               ๒) ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน  (น  าหนักร้อยละ ๒๕) 
ค าอธิบาย    หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงบทบาทภารกิจอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
               

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๗. แผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ ๑. จัดท าแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้อง กกจ. ตัวช้ีวัดท่ี ๑  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านผู้น า
สมรรถนะ และทักษะของบุคลากร กับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านผู้น า ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะด้าน
ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะด้าน ๑ คะแนน  =  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีไม่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 

                  ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะด้าน
๒. จัดอบรมหลักสูตรตามแผน ๕ คะแนน  =  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 

                  ทักษะด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะด้าน
๓. ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ

ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผน
๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๕ - ๖๙.๙๙
๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๔.๙๙
๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๕ - ๗๙.๙๙
๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ - ๘๔.๙๙
๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป
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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       ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง  หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับข้าราชการ และพนักงานราชการ และด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๘. แผนพัฒนารายบุคคล ๑. ผู้บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะของข้าราชการและ กกจ. และ ๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๔๐ - ๔๙.๙๙

พนักงานราชการ เพ่ือหาสมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะท่ีมีอยู่ ทุกหน่วยงาน ๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
ของข้าราชการ และก าหนดรูปแบบในการพัฒนาพนักงานราชการ ๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙
เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙

๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ ขึ นไป
๒. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

๓. สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลเสนอกรมฯ
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แผนงานท่ี ๙ แผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ เพ่ือให้การด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานและมีความโปร่งใส

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๙. แผนพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหาร ๑. ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและ กกจ. ๑ คะแนน =  ศึกษา ระเบียบ ปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส                  การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
และเป็นธรรม และเป็นธรรม

๒. พิจารณาเลือกหลักเกณฑ์จากข้อ ๑ น ามาจัดท าร่างหลักเกณฑ์ ๓ คะแนน = พิจารณาเลือกหลักเกณฑ์จากข้อ ๑ น ามาจัดท าร่างหลักเกณฑ์การบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม                 ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

๓. เสนอกรมฯเห็นชอบ และประกาศใช้อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์ ๕ คะแนน = เสนอกรมฯเห็นชอบ และประกาศใช้อย่างน้อย ๑ หลักเกณฑ์
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แผนงานท่ี ๑๐ แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
แผนงานท่ี ๑๑ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มิติท่ี ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  (น  าหนักร้อยละ ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามระบบคุณธรรม
เป้าประสงค์  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวชี วัด       ผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ A ขึ นไป (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑๐. แผนส่งเสริมคุณธรรมและ ๑. จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยรรมของกรมฯ ศปท. ๑ คะแนน = น้อยกว่า ๕๕ คะแนนลงไป (ระดับ E ลงไป)
จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ ๒ คะแนน = ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ คะแนน (ระดับ D)

๒. ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนฯ เช่น การพัฒนา ๓ คะแนน = ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ คะแนน (ระดับ C)
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก การส่งเสริมการยกย่อง ๔ คะแนน = ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ คะแนน (ระดับ B)
บุคลากรดีเด่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัย ๕ คะแนน = ๘๕ คะแนนขึ นไป (ระดับ A ขึ นไป)
และต่อต้านการทุจริต
๓. ติดตามผลการด าเนินงาน

๑๑. แผนป้องกันและปราบปราม ๑. จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอกรมฯ เห็นชอบ

๒. ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนฯ เช่น การเสริมสร้าง
องค์ความรู้การป้องกันการกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจริต
การเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งเวียนเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต
๓. ติดตามผลการด าเนินงาน
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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) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรรมตามแผน (น  าหนักร้อยละ ๕๐)
               ๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ (น  าหนักร้อยละ ๕๐) 
ค าอธิบาย   หมายถึง  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ 

แผนงาน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การให้คะแนน
๑๒. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑. วิเคราะห์ผลด าเนินงานตามแผน และผลการประเมิน กกจ. และ ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรรมตามแผน
ความผาสุกและความผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทุกหน่วยงาน ๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๕๐ - ๕๙.๙๙
ของบุคลากรของกรมฯ การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๐ - ๖๙.๙๙

เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙
และก าหนดกิจกรรมให้ครอบคลุม  ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙
  ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านการท างาน ๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๙๐ ขึ นไป
  ๒) สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านส่วนตัว
  ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านสังคม ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
  ๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรของกรมฯ
๒. ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ๑ คะแนน  =  ร้อยละ ๖๕ - ๖๙.๙๙
คุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรฯ ๒ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๐ - ๗๔.๙๙
พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓ คะแนน  =  ร้อยละ ๗๕ - ๗๙.๙๙
เสนอกรมฯ เห็นชอบ และแจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการ ๔ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๐ - ๘๔.๙๙
ของหน่วยงานและด าเนินการตามแผน ๕ คะแนน  =  ร้อยละ ๘๕ ขึ นไป
๓. ติดตามผลการด าเนินงานและส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และสรุปผลเสนอกรมฯ
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