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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

แผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ. 2551-2553) จัดทําขึ้นตามแนวนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ไดริเริ่มในป 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนวิสามัญ (อ.ก.พ.) เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน

ภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีมติเห็นชอบตอหลักการ องคประกอบ และวิธีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ และใหใช

ชื่อภาษาไทยวา การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล แทนความหมายของ HR Scorecard โดยสํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาวิธีการจัดทําแผนกล

ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

ในป 2550 สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. นํา HR Scorecard มาใชเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

3. กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)   

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในป 2551 ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองจัดทําและจัดสง 

1. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (ป 2551-2553) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ.  

2. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2551  

กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (ป 2551-2553) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

2. ประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมทั้งวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

3. แตงตั้งคณะกรรรมการและคณะทํางานดานการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทํา 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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4. คณะกรรมการและคณะทํางาน ฯ ผลักดันและดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

(พ.ศ. 2551 – 2553) 

5. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2550 ในประเด็นการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย ตัวชี้วัดที่ 

13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. แปลงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2551  

7. เผยแพรและประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2551 และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง HR Scorecard ใหแกเจาหนาที่ไดรับทราบและเปนกรอบแนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สาระสําคัญของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประกอบดวย 

1. กรอบแนวคิด 5 มิติ ไดแก  

1.1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

1.2 มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.5 มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

2. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็น และ 17 เปาประสงค โดยมีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดทั้ง 5 มิติ ดังนี้ 

2.1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยทุธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  กําหนดนโยบาย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของกรม 

1) องคกรมีการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของกรม ฯ 

2) องคกรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) องคกรมีกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่อง 
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2.2 มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ความสามารถอยางเหมาะสมกับยุทธศาสตร 

1) จัดทําระบบประเมินสมรรถนะ 
2) ขาราชการไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3) นําระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพมาใชอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

4) นําระบบฐานขอมูลไปใชในการพัฒนาบุคลากร 
2.3 มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  วางระบบการบริหารผลงานและการใหคาตอบแทนที่โปรงใส และมีความเปนธรรม 

1) นําระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกบัระบบผลตอบแทนเพือ่ใหเกดิ

ความโปรงใสและเปนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาหนวยงานและบุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ  

1) หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาระบบการใหบริการไดตรงตามความตองการ 
2) บุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

2.4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ 

1) การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักสมรรถนะ 
2) บุคลากรไดรับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม 

2.5 มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 

1) ขาราชการมีความเขาใจและยอมรับในเสนทางความกาวหนา (Career Path) 

2) ขาราชการมีความพึงพอใจในระบบการใหผลตอบแทน 

3) บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานในองคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  สรางภาพลักษณ และวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

1) องคกรมีภาพลักษณและวัฒนธรรมที่ดี ที่เกิดจากทัศนคติและการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) บุคลากรในองคกรยึดถือคานิยมหลักของกรม ฯ 

3. การนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดงาน/โครงการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไว รวม  

9 โครงการ ดังนี้ 

3.1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC 

3.2 โครงการจัดทําและประเมินสมรรถนะบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

3.4 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนา   

3.5 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการพัฒนาบุคลากร 

3.6 โครงการจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการใหคาตอบแทน 

3.7 โครงการพัฒนาบุคลากรดานทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ 

3.8 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.9 โครงการเสริมสรางภาพลักษณและวัฒนธรรมที่ดีในองคกร 

4. การติดตามและการประเมินผล ไดกําหนดใหมีกลไกตาง ๆ ที่จะชวยใหมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตาม

แผนที่ไดวางไวอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ดังนี้ 

4.1 นําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตาม Mile Stone ของแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4.2 กําหนดเจาภาพหลัก/เจาภาพรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ และเปาหมาย 

ที่กําหนดไว 

4.3 ใหมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เปนระบบ  
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แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ. 2551-2553) ของกรมสงเสริมการเกษตร อาจจะตองมีการปรับปรุง

ใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อันไดแก การประกาศใชพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฉบับใหม ซึ่งมีการปรับปรุงระบบจําแนก

ตําแหนงใหมมาใชในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ การปรับปรุงโครงสรางของกรมสงเสริมการเกษตร รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่มี

ผลกระทบตอกรมสงเสริมการเกษตรในอนาคตตอไป 
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บทที่ 1  บทนํา 
 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดเปาประสงคของการพัฒนาองคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลัก เพื่อเปนหลักในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาประสงคของกรม ฯ ที่กําหนดไวรวมกัน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 
 

“กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่นในการสงเสริมและพัฒนาใหครอบครัวเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 
 

1) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาและบริการทางการเกษตร 

2) สงเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 
3) สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การใหการแกไขปญหาตามความตองการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอยางพอเพียง 
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วัตถุประสงคหลักและประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดจัดทําแผนกลยุทธโดยไดกําหนดวัตถุประสงคหลักรวม 6 ขอ เพื่อเปนหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุผล

ตามวิสัยทัศน และพันธกิจที่ตั้งไว รวมทั้งไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรรวม 8 ประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุ 

ตามวัตถุประสงคหลักที่กําหนดไวดังนี้  

วัตถุประสงคหลักที่ 1 เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 

ประกอบดวย 2  ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1) เสริมสรางขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

2) สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงคหลักที่ 2 องคกรเกษตรกร/ชุมชน มีความสามารถในการการดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ และ

เกิดเครือขาย 

ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

3) สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร 
4) สงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

วัตถุประสงคหลักที่ 3 เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสาร และบริการทางการเกษตรอยางรวดเร็ว  ทั่วถึง ทันสมัย และเปนประโยชนตอการพัฒนา

อาชีพการเกษตร 

ประกอบดวย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

5) สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางการเกษตร 
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วัตถุประสงคหลักที่ 4 เกษตรกร ชุมชน และทุกภาคสวน เกิดการเรียนรูและเครือขายในการพัฒนา 

ประกอบดวย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเครือขายการเกษตร 
วัตถุประสงคหลักที่ 5 บุคลากรเปนผูชํานาญการและมีจิดสํานึกในการทํางานรวมกับเกษตรกร 

ประกอบดวย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

7) พัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการและมีจิตสํานึกในการทํางานรวมกับเกษตรกร 
วัตถุประสงคหลักที่ 6 องคกรมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

ประกอบดวย 1 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

8) เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรดังกลาวขางตน ไดใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน 2 ประเด็น ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูชํานาญการและมีจิตสํานึกในการทํางานรวมกับเกษตรกร และ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ในเรื่อง

เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในองคกร ดังนั้น การที่จะพัฒนาใหบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 2 

ประเด็น จึงตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสม และสอดคลองเพื่อสนับสนุน และสงผลใหเปาประสงคของการพัฒนาของกรมสงเสริมการเกษตร

ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว 
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1.2 แนวนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
 

ในป 2550 สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1) นํา HR Scorecard มาใชเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

2) กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

3) กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)   

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในป 2551 ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองจัดทําและจัดสง 

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (ป 2551-2553) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ.  

2) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2551  

แนวสาระสําคัญของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประกอบดวย 

กรอบแนวคิด 5 มิต ิไดแก  

1) มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2) มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการจัดทําตามแนวทาง HR Scorecard โดย HR Scorecard เปนเครื่องมือสําหรับใช

ประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดคลอง

กับภารกิจขององคกร  
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องคประกอบของการประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดวย HR Scorecard ประกอบดวย 4 สวน คือ 

1) มาตรฐานความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการและจังหวัด (Standard for Success) หมายถึง ผลการ

บริหารราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนเปาหมายสุดทายที่สวนราชการตองบรรลุ 

2) ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการและการดําเนินการตาง ๆ ดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทําใหสวนราชการและจังหวัดบรรลุมาตรฐานความสําเร็จ 

3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปจจัยหรือตัวที่บงชี้วาสวนราชการและจังหวัดมีความคืบหนาใน

การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหงความสําเร็จจนบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 

4) ผลการดําเนินงาน หมายถึง ขอมูลจริงที่ใชเปนหลักฐานในการประเมินวาสวนราชการและจังหวัดไดดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน/

โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหงความสําเร็จ 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จไว 5 มิติ คือ ไดแก 

มิติที่ 1  ความสอดคลองเชิงกลยุทธ ไดแก 

1) นโยบาย แผนงาน  และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการ 

2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคน 

3) มีการบริหารกําลังคนกลุมทีม่ีทักษะและสมรรถนะสูง 
4) มีการสราง พัฒนา และสืบทอดของตําแหนงบริหาร 
สิ่งที่สวนราชการควรดําเนนิการ คือ 

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2) แผนบริหารอัตรากําลัง 
3) การบริหารกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management) 
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มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดแก 

1) กิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตองและทันเวลา 
2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถกูตอง เที่ยงตรง ทันสมัย 

3) คาใชจายในกจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล สะทอนผลิตภาพกําลังคนและความคุมคา 

4) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนนิการ คือ 

1) จัดระบบงานบุคคลเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา 

2) ประเมินความคุมคาของคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) จัดทําฐานขอมูลกําลังคน 

4) ระบบงานอัตโนมัติรองรับกิจกรรมและกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดแก 

1) การรักษาไวซึง่ขาราชการทีจ่ําเปนตอการบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
2) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากรตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) วัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4) มีระบบการบริหารผลงานและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิผลซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนนิการ คือ 

1) การรักษากําลงัคนที่มีความจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

2) การเรียนรูและพัฒนา 
3) ระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

มิติที่ 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ไดแก 

1) การรับผิดชอบตอการตัดสนิใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดําเนินการทางวินัยบนหลกัการ

ของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 

2) ความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลและพรอมใหมีการตรวจสอบ 
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สิ่งที่สวนราชการควรดําเนนิการ 

1) กระบวนการและการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปรงใส 

2) ราชการใสสะอาด 

มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ไดแก 

1) ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานและระบบงาน 

2) การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมาย 

3) ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการผูปฏิบัติงาน และระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนนิการ 

1) สภาพแวดลอมการทํางานที่ทันสมัย 

2) สวัสดิการ 
3) การเสริมสรางความสัมพันธที่ดี 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจดัทําแผนกลยทุธตามแนวทาง HR Scorecard 

2) ดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 
5) จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธตอฝายบริหารและจดัทําแผนงาน/โครงการ 
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แผนภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

 

 

จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธตามแนวทาง HR Scorecard 

ดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กําหนดเปาประสงคเชงิกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชีว้ัด

การปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค 

จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เสนอแผนกลยุทธตอฝายบริหารและจัดทําแผนงาน/โครงการ

ั

 
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

กรมสงเสรมิการเกษตร 
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บทที่ 2  การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง       

จะเปนการสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับสวนราชการและจังหวัด และชวยใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางคุมคา  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงเสริมใหการบริหารงานขององคกรเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่กําหนดไว  

ในป 2547 คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนวิสามัญ (อ.ก.พ.) เกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีมติเห็นชอบตอ

หลักการ องคประกอบ และวิธีการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ และใหใชชื่อภาษาไทยวา การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล แทนความหมายของ HR Scorecard สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการ

บริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนแนวทางใหสวนราชการ และจังหวัดดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 

และไดพัฒนาวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนํา HR Scorecard มาใชเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และ ในป 2550 กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

รวมทั้งกําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)   

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร เปนการวางแผนกลยุทธลวงหนา 3 ป คือ ป 2551-2553 (และจะนํา

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได แปลงเปนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป) โดยมีสํานักงาน ก.พ.ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ซึ่งแผน 

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยกรอบแนวคิด 5 มิติ ไดแก  

1) มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 
2) มิติดานประสทิธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) มิติดานประสทิธิผลการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

4) มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวติและการทํางาน 
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2.2 แนวทางการดําเนินงาน 
 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทํา 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

2) ประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมทั้งวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

3) แตงตั้งคณะกรรรมการและคณะทํางานดานการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง HR Scorecard และการจัดทําแผนกล

ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2551 – 2553) 

4) คณะกรรมการและคณะทํางาน ฯ ผลักดันและดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  

5) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2550 ในประเด็นการประเมินผลการจัดการทุนมนุษย ตัวชี้วัด ที่ 

13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

6) แปลงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2551  

7) เผยแพรและประชาสัมพันธแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําป 2551 ใหแกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง/เปนขอมูลประกอบในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยพิจารณาจากปจจัย/ตัวแปรที่มีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อประเมินสถานการณที่มีผลกระทบตอ 

กรมสงเสริมการเกษตรที่เปนอยูในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความคาดหวังของผูบริหาร ขาราชการ และ ผูที่

เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอม สรุปไดดังนี้ 
  

จุดแข็ง (Strength) 

1. โครงสรางองคกรมีหนวยงานครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ สามารถบริการเกษตรกรไดอยางทั่วถึง และมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจนถึงระดับตําบลซึ่งเปน

ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่ ทําใหสามารถทํางานตอบสนองนโยบายไดอยางครอบคลุม ทั่วถึงทั้งประเทศ 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการประสานงาน และการบริการทั้งดานการผลิต การตลาด เพื่อพัฒนาอาชีพใหเกษตรกร 

3. บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เขาถึงและเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 

4. ผูบ ริหารของกรมสงเสริมการเกษตร  ใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เ พื่อนําไปสู 

การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร  รวมทั้งใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยน

บทบาทของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

 

จุดออน (Weak) 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ และไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

2. บุคลากรในพื้นที่มีภารกิจมาก รวมทั้งไดรับการมอบหมายงานนอกเหนือภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตร ทําใหกระทบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

3. บุคลากรสวนใหญมีอายุมาก เงินเดือนเต็มขั้น และมีความรูสึกไมกาวหนาในสายอาชีพ 

4. บุคลากรขาดความรูและทักษะดานการบริหารจัดการระบบงาน 
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จุดออน (Weak)  

5. บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในความโปรงใส ความเปนธรรมตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

6. คานิยมในการทํางานของบุคลากรบางสวนยังเคยชินตอการรอรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ทําให มีการทํางานที่ยึดติดกับรูปแบบ และ 

ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน 

7. ระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล ยังไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. มีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งเปนกฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนาความรูในสวนราชการ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ 

2. มีนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของ ก.พ. ในการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปน

แนวทางใหสวนราชการบริหารยุทธศาสตร และเปนแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

อุปสรรค (Threat) 

1. ความไมมั่นคงทางดานการเมืองที่มีแนวนโยบายเกี่ยวของกับดานการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลไมแนนอน ทําใหการปฏิบัติตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

2. การแทรกแซงจากนักการเมืองที่สงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลไมเปนอิสระ  

3. งบประมาณที่มีจํากัด/ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถสนับสนุนใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว 

4. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นํารูปแบบมาจากตางประเทศเพื่อใชกับประเทศไทย ไมไดปรับวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม/

พฤติกรรมของขาราชการไทย ทําใหไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควรเนื่องจากขาดการยอมรับ ขาดความเชื่อมั่นในระบบ รวมทั้งไมยอมรับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม คานิยม รวมทั้งวัฒนธรรม ที่ตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน   
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ผลจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล นําไปสูความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบตอเปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1) บุคลากรควรไดรับโอกาสในการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2) บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจนมีการสื่อสารใหทราบทั่วกัน 

3) บุคลากรของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนมืออาชีพ สามารถเปนที่ปรึกษาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ

บุคลากรในองคกรได 

4) บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

5) บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตองาน/องคกร/ผูรับบริการ  มีจริยธรรม คุณธรรม มีความพอเพียง ความสามัคคี ชวยเหลือ

ซึ่งกันและดัน 

6) มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้นที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง 

7) มีระบบการตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ มีมาตรฐาน โปรงใสและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

8) การปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีอิสระในการตัดสินใจภายใตกรอบการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

9) ระบบฐานขอมูลมีความทันสมัย และนํามาใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

10) กระบวนการทํางานมีความชัดเจน มีการปรับลดขั้นตอนการทํางาน และมีการบูรณาการงาน เนนการทํางานเปนทีม 

11) มีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งในและตางประเทศในการพัฒนาบุคลากร 
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บทที่ 3  ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ยุทธศาสตรและเปาประสงคของการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551 – 2553 
 

กรมสงเสริมการเกษตร ไดทําการวิเคราะหวิเคราะหขอมูลสถานภาพปจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม วิเคราะหสภาวะแวดลอม

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะไดทราบระดับสมรรถนะ จุดออน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบถึงความคาดหวังของผูบริหาร

และผูเกี่ยวของตองานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดันใหยุทธศาสตร 

ของสวนราชการประสบความสําเร็จ  

ผลการวิเคราะหฯ ดังกลาวขางตน ไดนํามาเปนขอมูลในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง HR Scorecard ในระยะเวลา 3 ป (ป 2551 -2553) ภายใตกรอบแนวคิด 5 มิติ เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร  

ป 2549 – 2552 ที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการวิเคราะหสวนตางของความสําคัญ (GAP) เพื่อหาปจจัยที่จะทําใหประเด็นยุทธศาสตรดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไวบรรลุผลตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรของการบริหารทรัพยากรบุคคลในป 2551 – 2553 ของกรมสงเสริมการเกษตร ไดกําหนดไวรวม 7 ประเด็น และ 17 

เปาประสงค ดังนี้ 

3.1.1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยทุธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  กําหนดนโยบาย และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของกรม 

1) องคกรมีการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจของกรม ฯ 

2) องคกรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) องคกรมีกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่อง 
3.1.2 มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ความสามารถอยางเหมาะสมกับยุทธศาสตร 

1) จัดทําระบบประเมินสมรรถนะ 
2) ขาราชการไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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3) นําระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพมาใชอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

4) นําระบบฐานขอมูลไปใชในการพัฒนาบุคลากร 
3.1.3 มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  วางระบบการบริหารผลงานและการใหคาตอบแทนที่โปรงใส และมีความเปนธรรม 

1) นําระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกบัระบบผลตอบแทนเพือ่ใหเกดิ

ความโปรงใสและเปนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาหนวยงานและบุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ  

1) หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาระบบการใหบริการไดตรงตามความตองการ 
2) บุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

3.1.4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ 

1) การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักสมรรถนะ 
2) บุคลากรไดรับความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม 

3.1.5 มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชวีิตและการทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 

1) ขาราชการมีความเขาใจและยอมรับในเสนทางความกาวหนา (Career Path) 

2) ขาราชการมีความพึงพอใจในระบบการใหผลตอบแทน 

3) บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานในองคกร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  สรางภาพลักษณ และวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

1) องคกรมีภาพลักษณและวัฒนธรรมที่ดี ที่เกิดจากทัศนคติและการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) บุคลากรในองคกรยึดถือคานิยมหลักของกรม ฯ 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นยทุธศาสตรและเปาประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 

 

มิติและประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   

  

1.1 องคกรมีการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกจิ

ของกรม ฯ 

1.2 องคกรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. กําหนดนโยบาย และแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ที่สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของกรม 

1.3 องคกรมีกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่อง 

มิติที่ 2 ประสทิธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

 2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ความสามารถอยาง

เหมาะสมกับยุทธศาสตร 2.1 จัดทําระบบประเมินสมรรถนะ 

 2.2 ขาราชการไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 2.3 นําระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพมาใชอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

  2.4 นําระบบฐานขอมูลไปใชในการพัฒนาบุคลากร 

มิติที่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล   

3. วางระบบการบริหารผลงานและการใหคาตอบแทนที่

โปรงใส และมีความเปนธรรม 

3.1 นําระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏบิัติราชการเชือ่มโยงกับระบบ

ผลตอบแทนเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
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มิติและประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

 4. พัฒนาหนวยงานและบุคลากรดานบรหิารทรัพยากร

บุคคลใหเปนมืออาชีพ 4.1 หนวยงานบรหิารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาระบบการใหบรกิารไดตรงตาม

ความตองการ 

  4.2 บุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   

  5. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบมีมาตรฐาน 

โปรงใส และเปนที่ยอมรบั 5.1 การบริหารทรพัยากรบุคคลเปนไปตามหลักสมรรถนะ 

  5.2 บุคลากรไดรบัความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่เปนธรรม 

โปรงใส และตรวจสอบได 
  

มิติที่ 5 คุณภาพชีวติความสมดุลยระหวางชวีิตและการทํางาน   

  

6.1 ขาราชการมีความเขาใจและยอมรับในเสนทางความกาวหนา (Career Path) 

6.2 ขาราชการมีความพึงพอใจในระบบการใหผลตอบแทน 

6. สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 

6.3 บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานในองคกร 

7. การสรางภาพลักษณและวัฒนธรรมทีด่ีขององคกร  

 7.1 องคกรมีภาพลักษณและวฒันธรรมที่ดี ที่เกิดจากทัศนคติและการทํางานตาม      

หลักธรรมาภบิาล 

 7.2 บุคลากรในองคกรยึดถือคานิยมหลักของกรม ฯ 
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3.2 Mind Map ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับมิติที่ใชในการประเมิน 5 มิติ และเปาประสงค ที่ถูกกําหนดขึ้น จะเปนประเด็นหลักในการกําหนดตัวชี้วัด และ

แผนงาน/โครงการรองรับประเด็นยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการขับเคลื่อนผลักดันใหบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว ดังภาพ  

Mind Map ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร 
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แผนภาพที่ 2  แสดง  Mind Map ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร 
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3.3 ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร  
 

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปนกรอบชี้นําในการการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด ระดับเปาหมาย น้ําหนักของ

ตัวชี้วัด เปาประสงค และ มิติ  และผูรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับมิติที่ใชในการประเมิน 5 มิติ เพื่อจะไดเปนแผนในการปฏิบัติงาน การวัด และการประเมินผลตาม

คาของระดับเปาหมาย และน้ําหนักที่ไดกําหนดไว สรุปรายละเอียดไดดังตารางสรุปยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร   
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ตารางที่ 2 สรุปยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร 
 

     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

มิติที่ 1 ความสอดคลอง

เชิงยุทธศาสตร 
               

100 100 20 

  

                    1. กําหนดนโยบาย และ

แผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่สอดคลองกับ

นโยบายและพันธกิจของ

กรม 

1.1 องคกรมีการวางแผนบริหาร 

     ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลอง 

     กับยุทธศาสตรและพันธกิจ 

     ของกรม ฯ 

- มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากร 

   บุคคล 

- - - - - มี 30 35  กกจ./สพท. 

  1.2 องคกรมีการจัดทําแผนงาน/ 

     โครงการ บริหารทรัพยากร 

     บุคคล 

-  รอยละของแผนงาน/โครงการ 

    ที่ไดดําเนินการตามแผน 

- 40 50 60 70 80 30 35  กกจ./สพท. 

  1.3 องคกรมีกลยุทธการบริหาร 

     ทรัพยากรบุคคลและดําเนิน 

     การอยางเปนระบบตอเนื่อง 

- ระดับความสําเร็จของการ 

    แปลงแผนกลยุทธการบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ 

     

- - - - - นําไป 

ปฏิบัติ 

20 30  กกจ./สพท. 

  - รอยละของงบประมาณที่จัดสรร 

    เพื่อการพัฒนาขาราชการ 

- 1 2 3 4 5 20   กกจ./สพท. 
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     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ

การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

               100 100 30   

                    

2.1 จัดทําระบบประเมิน 

      สมรรถนะ 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 

   ระบบประเมินสมรรถนะ 

- - - - - มี

ระบบ 

25 25  กกจ. 

2. พัฒนาบุคลากรใหมี

สมรรถนะ ความสามารถ

อยางเหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร 
2.2 ขาราชการไดรับการพัฒนา 

      ใหมีสมรรถนะตามสายงาน 

      อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

- รอยละของขาราชการที่ไดรับ 

   การพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 

- 20 30 40 50 60 25 25  กกจ./สพท. 

  

- มีการจัดทําเสนทางความกาวหนา 

   (Caree Path) ตามสายอาชีพ 

- - - - - มี 15 25  กกจ. 

 

2.3 นําระบบเสนทางความ 

      กาวหนาในสายอาชีพมาใช 

      อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับ 

   การแตงตั้งตามระบบเสนทาง 

   ความกาวหนาที่กําหนดไว 

- 40 50 60 70 80 20   กกจ. 

 

2.4 นําระบบฐานขอมูลไปใชใน 

      การพัฒนาบุคลากร 

- มีระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา 

   บุคลากรที่ถูกตอง ทันสมัย 

- - - - - มี 15 25  กกจ./ 

สพท. 
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     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของ

การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

               100 100 20 

  

3. วางระบบการบริหาร 

    ผลงานและการให 

    คาตอบแทนที่โปรงใส  

    และมีความเปนธรรม 

3.1 นําระบบการบริหารผลงาน 

      และการประเมินผลการ 

      ปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับ 

      ระบบผลตอบแทนเพื่อให 

      เกิดความโปรงใสและเปน 

      ธรรม 

- รอยละความพึงพอใจของบุคลากร 

   ที่มีตอระบบการประเมิน 

   ผลงานและคาตอบแทน 

- 40 50 60 70 80 25 35  กผง./กพร. 

                     4. พัฒนาหนวยงานและ 

     บุคลากรดานบริหาร 

     ทรัพยากรบุคคลให 

     เปนมืออาชีพ 

4.1 หนวยงานบริหารทรัพยากร 

      บุคคลไดรับการพัฒนาะบบ 

      การใหบริการไดตรงตาม 

      ความตองการ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับ 

    บริการที่มีตอหนวยงาน 

    ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

- 50 55 60 65 70 25 35  กกจ. 

  

4.2 บุคลากรดานบริหาร 

      ทรัพยากรบุคคลไดรับการ 

      พัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรดานบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

มี 

 

25 30  กกจ./สพท. 

  

  - รอยละของบุคลากรดานทรัพยากร 

   บุคคลที่ไดรับการพัฒนาตามแผน 

   พัฒนาบุคลากร 

- - 

 

10 20 30 40 25   กกจ./สพท. 
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     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิด

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

    

  

          100 100 15 

  

                     5. บริหารทรัพยากร

บุคคลอยางเปนระบบ 

มีมาตรฐาน  โปรงใส 

และเปนที่ยอมรับ 

5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     เปนไปตามหลักสมรรถนะ 

- รอยละของผูบริหารและขาราชการ 

   ที่ยอมรับตอการนําหลักสมรรถนะ 

   มาใช 

- 40 50 60 70 80 40 50  สพท./กกจ. 

  5.2 บุคลากรไดรับความพึงพอใจ 

      ตอกระบวนการบริหาร 

      ทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม  

      โปรงใส และตรวจสอบได 

- รอยละของขาราชการที่มีความ 

   พึงพอใจตอกระบวนการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลที่เปนระบบและ 

   ตรวจสอบได 

- 40 50 60 70 80 40 50  กกจ./ 

ทุก

หนวยงาน 

    - รอยละของหนวยงานยอยที่มี 

   การประกาศหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ 

   และผลการตัดสินใจในการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคล 

- 40 50 60 70 80 20   กกจ./ทุก

หนวยงาน 
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     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต

ความสมดุลยระหวางชีวิต

และการทํางาน 

                100 100 15   

                     

6.1 ขาราชการมีความเขาใจและ 

      ยอมรับในเสนทางความ 

      กาวหนา (Career Path) 

- รอยละของขาราชการพึงพอใจและ 

ยอมรับการกําหนดเสนทาง 

เสนทางความกาวหนาในแตละ 

สายงาน 

- 60 65 70 75 80 25 30  กกจ. 

6.2 ขาราชการมีความพึงพอใจใน 

      ระบบการใหผลตอบแทน 

- รอยละของขาราชการที่พึงพอใจ

ตอระบบการใหผลตอบแทน 

- 20 30 40 50 60 25 20  กกจ./กพร 

6. สรางขวัญกําลังใจให 

    บุคลากร 

6.3 บุคลากรพึงพอใจตอสภาพ 

      แวดลอมและบรรยากาศการ 

      ทํางานในองคกร 

- รอยละของบุคลากรที่มีความพึง 

พอใจตอสภาพแวดลอมและ 

บรรยากาศการทํางานในองคกร 

- 50 55 60 65 70 10 20  ทุก

หนวยงาน 
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     ขอมูล ระดับเปาหมาย น้ําหนัก   

เปาประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวชี้วัด (KPIs) พื้นฐาน ตัวชี้วัด เปา มิติ ผูรับผิดชอบ 
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร 

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล       
1 2 3 4 5 

  ประสงค    

                     7. สรางภาพลักษณและ 

วัฒนธรรมที่ดีของ 

องคกร 

- รอยละของขาราชการที่พึงพอใจ 

    ตอวัฒนธรรม ภาพลักษณ  

    และความสัมพันธของคนใน 

    องคกร 

- 40 50 60 70 80 10 15  กกจ./กพร./

สพท. 

  

7.1 องคกรมีภาพลักษณและ 

      วัฒนธรรมที่ดี ที่เกิดจาก 

      ทัศนคติและการทํางานตาม 

      หลักธรรมาภิบาล 

- มีกิจกรรมประชาสัมพันธ 

   ภาพลักษณขององคกรที่เผยแพร 

   สูสาธารณชน 

- - - - - มี 10   สพท. 

  7.2 บุคลากรในองคกรยึดถือ 

      คานิยมหลักของกรม ฯ  

- รอยละความพึงพอใจของผูบังคับ  

   บัญชาตอผูใตบังคับบัญชาตาม 

   คานิยมหลักของกรม ฯ  

- 10 20 30 40 50 10 15  กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 

    - รอยละความพึงพอใจของผูใต 

   บังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชา 

   ตามคานิยมหลักของกรม ฯ  

- 10 20 30 40 50 10   กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 
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บทที่ 4  การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร เปนสิ่งเชื่อมใหการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการเกษตรบรรลุผลตาม

วิสัยทัศน และพันธกิจที่ตั้งไว ดังนั้น ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว จะแปลงไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนโดยมีแผนงาน/โครงการ

รองรับ รวมทั้งกลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรพัยากรบุคคล ป 2551 – 2553 ไปสูการปฏิบัติ 
 

 

เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

5 มิติ/7 ประเด็น

ยุทธศาสตร 
17 เปาประสงค 23 ตัวชี้วัด 9 โครงการ     103.05 26.70 31.35 27.35  

มิติที่ 1  

ความสอดคลอง 

เชิงยุทธศาสตร 
13 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด 1 โครงการ 

    

1.50 0.35 0.35 0.35 

  

               1. กําหนดนโยบาย 

และแผนการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลที่สอดคลอง

กับนโยบายและ

พันธกิจของกรม 

1.1   องคกรมีการวางแผน

บริหารทรัพยากร บุคคล ที่

สอดคลองกับยุทธศาสตร

และพันธกิจของกรม ฯ 

- มีการจัดทําแผน

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. โครงการจัดทําแผนกล
ยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตาม

แนวทาง HRSC 

900 คน 300 คน 300 คน 300 คน 1.50 0.35 0.35 0.35 กกจ./สพท. 

  1.2   องคกรมีการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

-  รอยละของ

แผนงาน/โครงการ    

ที่ไดดําเนินการตาม

แผน 

          กกจ./สพท. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

  1.3  องคกรมีกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

และดําเนินการอยางเปน

ระบบตอเนื่อง 

- ระดับความสําเร็จ

ของการแปลงแผนกล

ยุทธการบริหาร   

ทรัพยากรบุคคลไปสู

การปฏิบัติ 

          กกจ./สพท. 

    - รอยละของงบ 

ประมาณที่จัดสรร   

เพื่อการพัฒนา

ขาราชการ 

          กกจ./สพท. 

มิติที่ 2 

ประสิทธิภาพของ

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

4 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

    

84.00 20.35 25.00 21.00 

  

               2. พัฒนาบุคลากร

ใหมีสมรรถนะ 

ความ สามารถ

อยางเหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร 

  

2.1  จัดทําระบบประเมิน     

สมรรถนะ 

- ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทําระบบ

ประเมินสมรรถนะ 

2. โครงการจัดทําและ
ประเมินสมรรถนะ

บุคลากรกรมสงเสริม

การเกษตร 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

30.00 10.00 12.00 8.00 กกจ. 

 2.2 ขาราชการไดรับการ

พัฒนาใหมีสมรรถนะตาม

สายงานอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

- รอยละของ

ขาราชการที่ไดรับ   

การพัฒนาสมรรถนะ

ตามสายงาน 

3.  โครงการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

30.00 10.00 10.00 10.00 กกจ./สพท. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

 - มีการจัดทําเสนทาง

ความกาวหนา

(Career Path) ตาม

สายอาชีพ 

4. โครงการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนา   

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

1.50 0.35 0.35 0.35 กกจ. 

  

2.3  นําระบบเสนทาง

ความกาวหนาในสาย

อาชีพมาใชอยางทัว่ถึงและ

เปนธรรม 

- รอยละของบุคลากร

ที่ไดรับการแตงตั้ง

ตามระบบเสนทาง   

ความกาวหนาที่

กําหนดไว 

          กกจ. 

  2.4 นําระบบฐานขอมูลไป

ใชในการพัฒนาบุคลากร 

- มีระบบฐานขอมูล

ดานการพัฒนา  

บุคลากรที่ถูกตอง 

ทันสมัย 

5.  โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการ

พัฒนาบุคลากร 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

15.00 5.00 5.00 5.00 กกจ./ สพท. 

มิติที่ 3 ประสิทธิผล

ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

3 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด 2 โครงการ 

    

24.00 8.00 8.00 8.00 

  

            3.  วางระบบการ

บริหารผลงานและ

การใหคาตอบแทน

ที่โปรงใสและมี

ความเปนธรรม 

3.1  นําระบบการบริหาร

ผลงานและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการเชื่อม 

โยงกับระบบผลตอบแทน

เพื่อใหเกิด ความโปรงใส

และเปนธรรม 

- รอยละความพึง

พอใจของบุคลากร   

ที่มีตอระบบการ

ประเมินผลงานและ

คาตอบแทน 

6. โครงการจัดทําระบบ
การบริหารผลการ

ปฏิบัติงานและการให

คาตอบแทน 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

15.00 5.00 5.00 5.00 กผง./กพร. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

          9.00 3.00 3.00 3.00    4.  พัฒนา

หนวยงานและ

บุคลากรดาน

บริหารทรัพยากร

บุคคลใหเปนมือ

อาชีพ 

4.1  หนวยงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไดรับการ

พัฒนาระบบการใหบริการ

ไดตรงตามความตองการ 

- รอยละความพึง

พอใจของผูรับ   

บริการที่มีตอ

หนวยงานดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานทรัพยากรบุคคลให

เปนมืออาชีพ 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

9.00 3.00 3.00 3.00 กกจ. 

  4.2 บุคลากรดานบริหาร      

ทรัพยากรบุคคลไดรับการ   

พัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

- มีแผนพัฒนา

บุคลากรดานบริหาร   

ทรัพยากรบุคคลให

เปนมืออาชีพ 

          กกจ./สพท. 

    - รอยละของบุคลากร

ดานทรัพยากร   

บุคคลที่ไดรับการ

พัฒนาตามแผน   

พัฒนาบุคลากร 

          กกจ./สพท. 

มิติที่ 4 ความพรอม

รับผิดดานการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล 

2 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด (2 โครงการ) 

    

- - - - 

  

          - - - -   5. บริหารทรัพยากร

บุคคลอยางเปน

ระบบ มีมาตรฐาน 

โปรงใส และเปนที่

ยอมรับ 

5.1 การบริหารทรัพยากร

บุคคลเปนไปตามหลัก

สมรรถนะ 

- รอยละของผูบริหาร

และขาราชการที่

ยอมรับตอการนํา

หลักสมรรถนะมาใช 

(โครงการจัดทําและ

ประเมินสมรรถนะบุคลากร

กรมสงเสริมการเกษตร) 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

- - - - สพท./กกจ. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

  5.2 บุคลากรไดรับความ

พึงพอใจตอกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่

เปนธรรม โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

- รอยละของ

ขาราชการที่มีความ   

พึงพอใจตอกระ บวน

การบริหาร  

ทรัพยากรบุคคลที่

เปนระบบและ   

ตรวจสอบได 

(โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล) 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

- - - - กกจ./ 

ทุก

หนวยงาน 

    - รอยละของ

หนวยงานยอยที่มี   

การประกาศ

หลักเกณฑวธิีปฏบิัติ   

และผลการตัดสินใจ

ในการบริหาร   

ทรัพยากรบุคคล 

          กกจ./ทุก

หนวยงาน 

มิติที่ 5 คุณภาพ

ชีวิตความสมดุลย

ระหวางชีวิตและ

การทํางาน 

5 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด 2 โครงการ 

    

18.00 6.00 6.00 6.00 

  

                6. สรางขวัญ

กําลังใจใหบุคลากร 

6.1 ขาราชการมีความ

เขาใจและยอมรับใน

เสนทางความกาวหนา 

(Career Path) 

- รอยละของขา 

ราชการพงึพอใจและ

ยอมรับการกําหนด

เสนทางเสนทางความ 

กาวหนา ในแตละสาย

งาน 

8. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

15.00 5.00 5.00 5.00 กกจ. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

 6.2 ขาราชการมีความพึง

พอใจในระบบการให

ผลตอบแทน 

- รอยละของขา 

ราชการที่พึงพอใจตอ   

ระบบการให

ผลตอบแทน 

          กกจ./กพร 

 6.3 บุคลากรพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอมและ

บรรยากาศการทํางานใน

องคกร 

- รอยละของบุคลากร

ที่มีความพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอมและ   

บรรยากาศการ

ทํางานในองคกร 

          ทุก

หนวยงาน 

                7. สรางภาพลักษณ

และวัฒนธรรมที่ดี

ขององคกร 
- รอยละของขา 

ราชการที่พึงพอใจ    

ตอวัฒนธรรม 

ภาพลักษณ และ

ความสัมพันธของคน

ในองคกร 

9. โครงการเสริมสราง
ภาพลักษณและ

วัฒนธรรมที่ดีในองคกร 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

3.00 1.00 1.00 1.00 กกจ./กพร./

สพท. 

  

7.1 องคกรมีภาพลักษณ

และวัฒนธรรมที่ดี ที่เกิด

จากทัศนคติและการ

ทํางานตามหลักธรรมาภิ

บาล 

- มีกิจกรรม

ประชาสัมพันธ   

ภาพลักษณของ

องคกรที่เผยแพร สู

สาธารณชน 

              สพท. 
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เปาหมาย งบประมาณ (ลานบาท) มิติ/ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ 

รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม ป 2551 ป 2552 ป 2553 
ผูรับผิดชอบ 

  7.2   บุคลากรในองคกร

ยึดถือคานิยมหลักของกรม  

- รอยละความพึง

พอใจของผูบังคับ    

บัญชาตอผูใตบังคับ 

บัญชาตามคานิยม

หลักของกรม ฯ  

(โครงการเสริมสราง

ภาพลักษณและวฒันธรรม

ที่ดีในองคกร) 

 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

76 

จังหวัด 

- - - - กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 

    - รอยละความพึง

พอใจของผูใตบังคับ 

บัญชาตอบังคับ

บัญชาตามคานิยม

หลักของกรม ฯ  

          กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 
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4.2 กลไกขับเคลื่อนและเครื่องมือ 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551 – 2553 ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากจะใชแผน

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานแลว ยังคงตองมีเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะผลักดัน 

ไปพรอม ๆ กัน ดังตอไปนี้ 

กลไกขับเคลื่อน
 

1. ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารของหนวยงานยอย รวมทั้งผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหความสําคัญและผลักดันใหนําไปสู 

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเปนระบบ 

2. จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบหลัก ที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับหนวยงานยอย เพื่อ 

• เปนเครือขายในการถายทอดตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติของหนวยงานยอย 

• กระจายเปาหมาย ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• สรางความรูความเขาในองคกรทุกระดับเพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ 

3. ผลักดันใหมีการแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551-2553 เปนกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ 

• เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในแนวทางและทิศทางเดียวกัน 

• มีระบบแผนปฏิบัติการประจําปที่สามารถใชประกอบในการปฏิบัติงาน และการวางแผนในอนาคต 
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4. ใหมีการติดตามและรายงานผล ขอขัดของ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบในการ

ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

เครื่องมือ
 

1. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551 – 2553 กรมสงเสริมการเกษตร  

2. ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ/เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. คูมือ/แนวทางการดําเนินงาน 

4. เอกสาร/สื่อความรูตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

7. กรอบ/ทิศทางแนวนโยบายระดับประเทศและระดับกรม 

8. แผนพฒันาบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล 
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บทที่ 5  การติดตามผลการดําเนินงาน 

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลป 2551-2553 กรมสงเสริมการเกษตร เมื่อไดแปลงไปสูการปฏิบัติแลว สิ่งที่ตองดําเนินการตอเพื่อให

ทราบวามีการนําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติเปนไปในทิศทางใด และจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม จึงจําเปนตอง 

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงการวางแผนใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ รวมทั้งมีความเปนไปไดที่จะบรรลุผล

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะสงผลใหบรรลุถึงความสําเร็จของยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรดานอื่น ๆ  

ตามเปาประสงคที่ตั้งไวดวย ดังไดสรุปแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1 การติดตามผลการดาํเนินงาน 
 

 

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

5 มิติ/7 ประเด็นยุทธศาสตร 17 เปาประสงค 23 ตัวชี้วัด 9 งาน/โครงการ   

มิติที่ 1 ความสอดคลอง 

เชิงยุทธศาสตร 

        

        1. กําหนดนโยบาย และแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลอง

กับนโยบายและพันธกิจของกรม 
1.1   องคกรมีการวางแผนบริหาร

ทรัพยากร บุคคล ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและพนัธกิจของกรม ฯ 

- มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC 

กกจ./สพท. ป 2551-2553 

  1.2   องคกรมีการจัดทําแผนงาน/

โครงการ บริหารทรัพยากรบุคคล 

-  รอยละของแผนงาน/โครงการที่ได

ดําเนินการตามแผน 

  กกจ./สพท. ป 2551-2553 

  1.3  องคกรมีกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและดําเนินการอยาง

เปนระบบตอเนื่อง 

- ระดับความสําเร็จของการแปลงแผน

กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไปสูการปฏิบัติ 

  กกจ./สพท. ป 2551-2553 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

    - รอยละของงบ ประมาณที่จัดสรร   

เพื่อการพัฒนาขาราชการ 

  กกจ./สพท. ป 2551-2553 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

         

        2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ 

ความ สามารถอยางเหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร 
2.1  จัดทําระบบประเมิน      

สมรรถนะ 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

ระบบประเมินสมรรถนะ 

2. โครงการจัดทําสมรรถนะบุคลากรกรม
สงเสริมการเกษตร 

กกจ. ป 2551-2553 

 2.2 ขาราชการไดรับการพัฒนาใหมี

สมรรถนะตามสายงานอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

- รอยละของขาราชการที่ไดรับการ

พัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 

3.  โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
 

กกจ./สพท. ป 2551-2553 

 - มีการจัดทําเสนทางความกาวหนา

(Career Path) ตามสายอาชีพ 

4. โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนา   กกจ. ป 2551-2553 

  

2.3  นําระบบเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพมาใชอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม - รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

แตงตั้งตามระบบเสนทาง   

ความกาวหนาที่กาํหนดไว 

  กกจ. ป 2551-2553 

  2.4 นําระบบฐานขอมูลไปใชในการ

พัฒนาบุคลากร 

- มีระบบฐานขอมูลดานการพัฒนา  

บุคลากรที่ถูกตอง ทันสมัย 

5.  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
พัฒนาบุคลากร 

กกจ./ สพท. ป 2551-2553 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

         

     3.  วางระบบการบริหารผลงานและ

การใหคาตอบแทนที่โปรงใสและมี

ความเปนธรรม 
3.1  นําระบบการบริหารผลงานและ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เชื่อม โยงกับระบบผลตอบแทนเพื่อให

เกิด ความโปรงใสและเปนธรรม 

- รอยละความพึงพอใจของบุคลากร   

ที่มีตอระบบการประเมินผลงานและ

คาตอบแทน 

6. โครงการจัดทําระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการใหคาตอบแทน 

 

กผง./กพร. ป 2551-2553 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

          4.  พัฒนาหนวยงานและบุคลากร

ดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมือ

อาชีพ 
4.1  หนวยงานบริหารทรัพยากร

บุคคลไดรับการพัฒนาระบบการ

ใหบริการไดตรงตามความตองการ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับ   

บริการที่มีตอหนวยงานดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรดานทรัพยากร
บุคคลใหเปนมืออาชีพ 

 

กกจ. ป 2551-2553 

  4.2 บุคลากรดานบริหารทรพัยากร

บุคคลไดรับการพฒันาใหเปนมืออาชีพ 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรดานบริหาร   

ทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ 

  กกจ./สพท. ป 2551-2553 

    - รอยละของบุคลากรดานทรัพยากร   

บุคคลที่ไดรับการพัฒนาตามแผน   

พัฒนาบุคลากร 

  กกจ./สพท. ป 2551-2553 

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

         

         5. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปน

ระบบ มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่

ยอมรับ 5.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เปนไปตามหลักสมรรถนะ 

- รอยละของผูบริหารและขาราชการที่

ยอมรับตอการนําหลักสมรรถนะมาใช 

(โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล)* 

สพท./กกจ. ป 2551-2553 

  5.2 บุคลากรไดรับความพึงพอใจตอ

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 

- รอยละของขาราชการที่มีความพึง

พอใจตอกระบวนการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคลที่เปนระบบและ   

ตรวจสอบได 

  กกจ./ 

ทุก

หนวยงาน 

ป 2551-2553 

    - รอยละของหนวยงานยอยที่มีการ

ประกาศหลักเกณฑวิธีปฏิบัติและผล

การตัดสินใจในการบริหาร   

ทรัพยากรบุคคล 

  กกจ./ทุก

หนวยงาน 

ป 2551-2553 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด (KPIs) งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตความสมดุลย

ระหวางชีวิตและการทํางาน 

         

         6. สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร 

6.1 ขาราชการมีความเขาใจและ

ยอมรับในเสนทางความกาวหนา 

(Career Path) 

- รอยละของขา ราชการพงึพอใจและ

ยอมรับการกําหนดเสนทางเสนทาง

ความ กาวหนา ในแตละสายงาน 

8. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

กกจ. ป 2551-2553 

 6.2 ขาราชการมีความพึงพอใจใน

ระบบการใหผลตอบแทน 

- รอยละของขา ราชการที่พึงพอใจตอ   

ระบบการใหผลตอบแทน 

  กกจ./กพร ป 2551-2553 

 6.3 บุคลากรพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอมและบรรยากาศการ

ทํางานในองคกร 

- รอยละของบุคลากรที่มีความพึง

พอใจตอสภาพแวดลอมและ   

บรรยากาศการทํางานในองคกร 

  ทุก

หนวยงาน 

ป 2551-2553 

         7. สรางภาพลักษณและวัฒนธรรมที่ดี

ขององคกร - รอยละของขา ราชการที่พึงพอใจ    

ตอวัฒนธรรม ภาพลักษณ และ

ความสัมพันธของคนในองคกร 

9. โครงการเสริมสรางภาพลักษณและ

วัฒนธรรมที่ดีในองคกร 

 

กกจ./กพร./

สพท. 

ป 2551-2553 

  

7.1 องคกรมีภาพลักษณและ

วัฒนธรรมที่ดี ที่เกิดจากทัศนคติและ

การทํางานตามหลกัธรรมาภิบาล 

- มีกิจกรรมประชาสัมพันธภาพลักษณ

ขององคกรที่เผยแพรสูสาธารณชน 

      สพท. ป 2551-2553 

  7.2   บุคลากรในองคกรยึดถือคานิยม

หลักของกรม  

- รอยละความพึงพอใจของผูบังคับ    

บัญชาตอผูใตบังคับ บัญชาตาม

คานิยมหลักของกรม ฯ  

 กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 

ป 2551-2553 

    - รอยละความพึงพอใจของผูใตบังคับ 

บัญชาตอบังคับบัญชาตามคานิยม

หลักของกรม ฯ  

  กกจ./สพท./ 

กพร./กผง. 

ป 2551-2553 
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5.2 การรายงานผล 
  

การรายงานผลการปฏิบตัิงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารทรพัยากรบุคคล ป 2551 – 2553 กรมสงเสริม

การเกษตร เพื่อเปนประโยชนในการปรบัปรุง แกไข และพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยใหมีการ

รายงานผลเปนรายไตรมาส รายเดือน หรือรายป ตามน้ําหนัก/ระดับความสําคัญของขอมูลที่จะตองรายงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

• ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2551 – 2553  

• แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการดําเนินงาน 

• ผลการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ขอขัดของ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 



  ผ 1

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงสรางกรมสงเสริมการเกษตร 

 

    

 ผ 1 



 

 

 
 ผ 2 



 

 
 ผ 3 

 



 

 
 ผ 4 

 



 

 
 ผ 5 

 



 

 
 ผ 6 

 

ความคาดหวังตอหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร 

1 จัดทํา carrier  path ในตําแหนงที่ทําหนาที่บริหาร และนํามาใชอยางจริงจัง 

2 มีการกําหนดสมรรถนะในทุกตําแหนงและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามตําแหนง 

3 ปรับโครงสรางโดยรวม กกจ.+ สพท. (สวนพัฒนาทรพัยากรบุคคล)  

4 มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลที่มีประสทิธภิาพสมบูรณ 

6 มีการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบ ที่เปนธรรมและโปรงใส 

7 เปนหนวยงานที่ปฏิบตัิงานอยางเปนมืออาชีพ (สามารถมองภาพรวม วิเคราะห บริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ) 

8 จัดคนใหตรงกับงาน 

9 ปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนองคการใหบรรจุเปาหมายและพันธกิจ 

10 เปนที่ปรึกษาที่ดีแกบุคลากรในกรม 

11 จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกําหนดอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันทั่วประเทศ 

12 ระบบบริหารงานบุคคล  มีความโปรงใส  เปนธรรม 

13 ระบบฐานขอมูลที่มีความทนัสมัย  และมีการใชประโยชนจากฐานขอมูล 

14 การทํางานเชงิรุก/การมีสวนรวม 

15 มีมาตรฐานการทํางาน 

16 ระบบการประเมินผลงานแบบมีสวนรวม 

17 จัดทําแผนงานความกาวหนาของขาราชการตามสายงาน 

18 จัดทําหลักเกณฑที่เปดเผยในการสับเปลีย่นหมุนเวียนโยกยาย 

19 การสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ 

20 บุคลากรในหนวย HR  ตองเปนมืออาชีพ 

21 ดูแลและใหบรกิารบุคลากรในฐานะลูกคาคนสําคัญ 

22 กกจ. มีบทบาทในการพัฒนาคนในองคกร 

23 สพท.พัฒนาคนนอกองคกร/เกษตรกร 

24 ตองสรางและพัฒนาบุคลากรมใหถูกตอง ทํางานรองรับองคกร 

25 งานการบริหารบุคลากร ตองมองภาพรวม คนในองคกรตองมีความสมดุลย มีความรูที่

เหมาะสมกับภารกิจ  



 

 
 ผ 7 

 

  ประเด็นการประเมินสถานภาพองคกร 

1 กระบวนการทํางานมีความชัดเจน เปนมาตรฐาน เปนที่รับรูทัว่กันในองคกร   มีการปรับลดขัน้ตอน

การทํางานและบูรณาการการทํางานและเนนการทํางานเปนทีม 

2 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและมีการสื่อสารใหทราบทัว่กนั 

3 มีแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และมีการนําไปปฏิบตัอิยางจริงจัง   

4 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตองาน/องคกร/

ผูรับบริการ มีความคิดเชิงบวก มีจริยธรรม คุณธรรม มีความพอเพียง ความสามัคคีและชวยเหลอืกัน 

5 บุคลากรมีจิตสํานึกและความตั้งใจในการทํางานโดยมุงแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ

เพ่ือใหเกษตรกรและครอบครัวอยูดีมีสุขพึ่งพาตนเองได 

6 บุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีทักษะการทํางานอยางรอบดาน มีความคิดริเริ่ม ใฝเรียนรูและ

หม่ันพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและประสานงานดานการผลิตและการตลาดได 

สามารถเขาถงึและทํางานกบัชุมชนได 

7 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความเขาใจในสภาพพื้นที่รับผิดชอบและเปนที่ยอมรับและศรัทธาของ

เกษตรกร 

8 บุคลากรไดรบัโอกาสในการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายอาชีพอยางเปนระบบและตอเน่ืองเพ่ือ

เตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

9 การนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ     ตามสาย

งานและใหมีเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจน ใหครอบคลุมทุกสายงาน 

10 การทํางานมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

11 ความชัดเจนและตอเน่ืองของนโยบายการทํางานของกรม 

12 การสื่อสารเรื่องบทบาทหนาที่ของกรมไปสูผูปฏิบตัิชดัเจนและทุกคนในองคกรไดรับรูและเขาใจ

บทบาทหนาที่และเปาหมายขององคกรไปในแนวทางเดียวกัน 

13 การมอบหมายงานที่ชัดเจน  มีการสื่อสารกันระหวางผูมอบหมายงานและผูปฏบิตัิงาน มีการ

ตรวจสอบประเมินผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

14 ฐานขอมูลบคุลากรที่เปนปจจุบันและนํามาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

15 ระบบวัดผลสาํเร็จของงานที่มีความชัดเจน เปนที่ยอมรับโดยทั่วกนั และนํามาใชเพ่ือปรับปรุงการ

ทํางานใหตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ 

16 การปฏิบัติงานที่คลองตวัและมีอิสระในการตัดสินใจภายใตกรอบการปฏิบัติงานเพือ่ใหบรรลุตาม

เปาหมาย 

17 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้งองคกรทองถิ่น 
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  ประเด็นการประเมินสถานภาพองคกร 

18 ฐานขอมูลดานการเกษตรที่ถูกตองและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

19  การสรางขวญักําลังใจและจัดสวัสดิการใหกับขาราชการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ดูแลและ

ใหบริการบุคลากรในฐานะลกูคาคนสําคัญ 

20 การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดี

พรอมใชงานและใชประโยชนอยางคุมคา 

21 เกษตรกรไดรับบริการทางวชิาการ ขอมูลขาวสาร ความรูและเทคโนโลยีอยางถูกตอง รวดเร็ว ทัว่ถึง 

เหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ และสามารถแกไขปญหาในการผลิตได 

22 ศูนยปฏิบตัิการตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถใหบริการกับเกษตรกรโดยตรงได 

23 จัดระบบการใหบริการแกเกษตรกรอยางทั่วถึงและมีความสะดวก 

24 การจัดสรรเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหปฏิบัติงานครบทุกตําบล(1 คน 1 ตําบล) 

25 มีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรถึงระดับตําบล 

26 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนตวัแทนกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นทีแ่ละทํางานตอบสนองนโยบายได

อยางรวดเร็ว 

27 ระบบสงเสริมการเกษตรมคีวามชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

28 มี พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนเปนเครื่องมือในการทํางาน  

29 ความกาวหนาในสายอาชีพของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที ่

30 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติภารกจิหลายดานทั้งจากกรมฯ และ

หนวยงานภายนอกจํานวนมาก ทําใหขาดอิสระในการตัดสินใจและพัฒนางาน 

31 ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน โปรงใส   เปนธรรม  และใชหลักสมรรถนะในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

32 การพัฒนาหนวยงานบริหารทรัพยารกรบคุคล ใหเปนมืออาชีพ โดยปรับโครงสรางใหเหมาะสม 

ปรับปรุงระบบงาน และพัฒนาคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

33 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปแบบมีสวนรวม เพ่ือใหทุกหนวยงานนําไปใชในการ

พิจารณาความดี ความชอบ และใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม  

34 ระบบการวางแผน และ ระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ ทีมี่ประสิทธิภาพ  และสอดคลัองกับ

ความตองการของพื้นที่ 



 

 
 ผ 9 

สรุปผลการวเิคราะหหาคาตางความสาํคัญตอประเด็นยุทธศาสตรการประเมินสถานภาพองคกร 

 

ลํา

ดับ

ที่ 

ประเด็นการประเมินสถานภาพองคกร 

ผลตาง

ความสําคัญ  

(GAP) 

1 การสรางขวัญกําลังใจและจดัสวัสดิการใหกับขาราชการอยางทั่วถึง

และเทาเทียมกันดูแลและใหบริการบุคลากรในฐานะลกูคาคนสําคัญ 

2.28 

2 การนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ 2.24 

 ตามสายงานและใหมีเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจน ใหครอบคลุมทกุสายงาน  

3 ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน โปรงใส   เปนธรรม  และใชหลักสมรรถนะใน

การบริหารทรพัยากรบุคคล 

2.16 

4 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางาน มีทัศนคตทิี่ดีตองาน/

องคกร/ผูรบับริการมีความคดิเชิงบวก มีจริยธรรม คุณธรรม มีความพอเพียงและชวยเหลือกัน  

2.12 

5 ความกาวหนาในสายอาชีพของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที ่ 2.07 

6 มีแผนแมบทในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และมีการนําไปปฏิบตัอิยาง

จริงจัง   

2.06 

7 ความชัดเจนและตอเน่ืองของนโยบายการทํางานของกรมฯ 2.05 

8 ระบบการวางแผน และระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและสอด

คลัองกับความตองการของพื้นที่ 

2.03 

9 บุคลากรไดรบัโอกาสในการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายอาชีพอยางเปนระบบและ 1.99 

 ตอเน่ืองเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทีสู่งขึ้น  

10 การพัฒนาหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนมืออาชีพ โดยปรับโครงสราง 1.98 

 ใหเหมาะสม ปรับปรุงระบบงาน และพัฒนาคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

11 กระบวนการทํางานมีความชัดเจน เปนมาตรฐาน เปนที่รับรูทัว่กันในองคกร    1.9 

 มีการปรับลดขั้นตอนการทาํงานและบูรณาการการทํางานและเนนการทํางานเปนทีม  

12 ระบบวัดผลสาํเร็จของงานที่มีความชัดเจน เปนที่ยอมรับโดยทั่วกนัและนํามาใช 1.9 

 เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ  

13 ฐานขอมูลดานการเกษตรที่ถูกตองและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 1.88 
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ลํา

ดับ

ที่ 

ประเด็นการประเมินสถานภาพองคกร 

ผลตาง

ความสําคัญ  

(GAP) 

14 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปแบบมีสวนรวม เพ่ือใหทุกหนวยงาน 1.88 

 นําไปใชในการพิจารณาความดี ความชอบ และใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม   

15 การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ 1.84 

 ใหอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงานและใชประโยชนอยางคุมคา  

16 ระบบสงเสริมการเกษตรมคีวามชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  1.83 

17 บุคลากรมีจิตสํานึกและความตั้งใจในการทํางานโดยมุงแกไขปญหาและตอบสนอง 1.81 

 ความตองการเพื่อใหเกษตรกรและครอบครัวอยูดีมีสุขพึ่งพาตนเองได  

18 ฐานขอมูลบคุลากรที่เปนปจจุบันและนํามาใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบคุคล 1.77 

19 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและมีการสื่อสารใหทราบทัว่

กัน         

1.72 

20 การสื่อสารเรื่องบทบาทหนาที่ของกรมไปสูผูปฏิบตัิมีความชัดเจนและทุกคนในองคกร 1.72 

 ไดรับรูและเขาใจบทบาทหนาที่และเปาหมายขององคกรไปในแนวทางเดียวกัน  

21 การปฏิบัติงานที่คลองตวัและมีอิสระในการตัดสินใจภายใตกรอบการปฏิบัติงานเพือ่ใหบรรลุ

ตามเปาหมาย 

1.71 

22 เกษตรกรไดรับบริการทางวชิาการ ขอมูลขาวสาร ความรูและเทคโนโลยีอยางถูกตอง       1.69 

 รวดเร็ว ทัว่ถึง เหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ และสามารถแกไขปญหาในการ

ผลิตได 

 

23 การจัดสรรเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหปฏิบัติงานครบทุกตําบล (1 คน 1 ตําบล) 1.66 

24 บุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีทักษะการทํางานอยางรอบดานมีความคิดริเริ่ม ใฝ

เรียนรูและหม่ันพัฒนาตนเอง 

1.64 

 มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและประสานงานดานการผลิตและการตลาดได สามารถ

เขาถึงและทํางานกับชุมชนได 

 

25 การทํางานมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 1.61 

26 จัดระบบการใหบริการแกเกษตรกรอยางทั่วถึงและมีความสะดวก 1.54 

27 การมอบหมายงานที่ชัดเจน  มีการสื่อสารกันระหวางผูมอบหมายงานและผูปฏบิตัิงาน 1.53 

 มีการตรวจสอบประเมินผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  



 

 
 ผ 11 

ลํา

ดับ

ที่ 

ประเด็นการประเมินสถานภาพองคกร 

ผลตาง

ความสําคัญ  

(GAP) 

28 มี พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนเปนเครื่องมือในการทํางาน  1.45 

29 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้งองคกรทองถิ่น 1.44 

30 ศูนยปฏิบตัิการตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถใหบริการกับเกษตรกร

โดยตรงได 

1.43 

31 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความเขาใจในสภาพพื้นที่รับผิดชอบและเปนที่ยอมรับ และ

ศรัทธาของเกษตรกร 

1.4 

32 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติภารกจิหลายดาน 1.39 

 ทั้งจากกรมฯ และหนวยงานภายนอกจํานวนมาก ทําใหขาดอิสระการในการตัดสินใจและ

พัฒนางาน 

 

33 มีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรถึงระดับตําบล 1.33 

34 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนตวัแทนกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นทีแ่ละทํางานตอบสนอง 1.22 

 นโยบายไดอยางรวดเร็ว  

    

 

หมายเหต ุ   เปนขอมูลทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามจํานวน  144  ชุด 

 

 

 

 



 

 
 ผ 12 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ขอมูลจากผลการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

ประเด็นยทุธศาสตร  สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรอยางทั่วถงึและเปนธรรม 

 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

 1.  หลักเกณฑวิธีการเลื่อนฯ สอดคลองกับที่ 

ก.พ. กําหนด 

1. การพิจารณาความดีความชอบสวนใหญไมได

พิจารณาผลงานเปนหลัก 

 2.  ระเบียบการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2. ความไมเขาใจและเชื่อม่ันในวิธีการ/แนวปฏิบตัิดาน

การบริหารบคุคล 

 3.  รางวัลจูงใจสําหรับผูมีผลงานดีเดน 3. ความโปรงใสในการดําเนินการเลื่อนตําแหนง 

 4.  พรบ.ฯ ขาวสาร ชวยในการตรวจสอบวธิีการ

ปฏิบัตใินการบริหารบุคคล 

4. บทบาทของผูบังคับบัญชาในการบริหารทรัพยารกร

บุคคล 

 5.  นโยบายของผูบริหารในการสงเสริมผูมี

ผลงานดีเดน 
5.  การปรับปรุงตําแหนงทําไดจํากัด 

 6.  กฎหมายใหมกรมสามารถกําหนดสมรรถนะ

เองได 

6.  ความรูสึกแตกแยกระหวางคนรุนใหมกับคนรุน

อาวุโส 

     (เพ่ิมจากที่ ก.พ. กําหนด) 7.  งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ 

 
8.  มาตรฐานการปฏิบัติ/พิจารณาระหวางสวนกลาง 

สวนภูมิภาค 

 9.  การดูสงเสริมบุคลากรในระดับปฏิบตั ิ

 
 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

  
 1.  พัฒนาผูบริหารใหมีบทบาทความรบัผิดชอบในการ

ดูแลเรื่องระบบความกาวหนา 

  

 2.  สรางความเขาใจ/ความชัดเจนใหแกขาราชการใน

เรื่องทางกาวหนาหรือการไดรับผลตอบแทน 3 

กําหนดทางกาวหนาที่ชัดเจนใหขาราชการไดรับ

ทราบ(ย.2) 

 
 3.  ทําใหบุคลากรรูสึกวาไดรับความสําคัญ/มีคุณคา 

สรางความสัมพันธที่ใกลชิด 



 

 
 ผ 13 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

  4.   สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ 

  5.   ชี้แจงมาตรฐาน 

 
 6.   มีระบบการตรวจสอบการพิจารณาตัดสินใจในการ

แตงตั้ง 

  7.   การตรวจสอบวิธีปฏิบตัิวาถูกตองหรือไม 

 
 8.   การสงเสริมขาราชการที่มีผลงานดีเดนในแตละ

จังหวัด/พ้ืนที่ ที่เปนระบบ เปนลายลักษณอักษร 

 
9.   วิเคราะหและทําแผนบริหารอัตรากําลัง และ

แผนพัฒนาความกาวหนาของบุคลากร(ย.2) 

 
10.  การสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับภาระ

งาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ความสามารถอยางเหมาะสมกับยทุธศาสตร  

โดย นําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางเปนระบบ 

ตอเน่ือง และใหมีเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจน ใหครอบคลุมทุกสายงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

1. พรบ.ขาราชการพลเรือนฉบับใหมกําหนดให

นําระบบสมรรถนะมาใช 

1. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและขาดการนํา

แผนไปใช 

2. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุน 
2. ขาดระบบฐานขอมูลในการพัฒนาบุคลากรที่นําไปใช

ไดอยางเปนรูปธรรม 

3. การพัฒนาตนใหทันตอความกาวหนาของยุค

โลกาภิวัตนทนัตอการ เปลีย่นแปลง 
3. ขาดการจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

4. มีแผนแมบทในการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
4. กรมฯมีสายงานเปนจํานวนมากและมคีวาม

หลากหลาย 

5. มีการจัดทําสมรรถนะของกลุมงาน 
5. การพัฒนาบุคลากรไมเปนเอกภาพขาดการเชื่อมโยง

อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

6. บุคลากรมคีวามสามารถเฉพาะตวัสูง 6. การเมืองทั้งในองคกรและนอกองคกร มีอิทธิพลตอ

การบริหารทรพัยากร 

 

 

 



 

 
 ผ 14 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

1.  สรางความเขาใจกับบคุลากรในองคกรทุก

รูปแบบ 

1. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรระยะยาว 3-5 ป 

2.  ใหกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษรดาน

ระบบการบรหิารและพัฒนา ทรัพยากรบคุคล   

2. กําหนดใหเปนขอตกลงเปนคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

3.  จัดหาอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุน   3. จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากรใหเปนระบบ 

4.  มีหลักสูตรการพัฒนาดานเทคโนโลย ี 4. จัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพแตละสายงาน

ใหชัดเจนและสรางระบบขึ้นมารองรับ  

5. มีการติดตามและประเมนิผลการนําเสนอเพื่อ

ผลักดันในระดับนโยบายอยางจริงจัง 

5. จัดทํารายการสมรรถนะใหครบทุกสายงาน 

6. ใหมีการจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 6. จํานวนสายงานจะลดลงตาม พรบ.ใหม 

7. เพ่ิมเครื่องมือในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

สอดคลองกับระบบงาน  และทดแทนกําลังคน 

7. ปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและกะทัดรัด 

 

 8.  ปรับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

 9. สรางระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลใหชัดเจน  

เขมแข็ง  และโปรงใส 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร วางระบบการบรหิารผลงานและการใหคาตอบแทนที่โปรงใส และมคีวามเปนธรรม 

(ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐาน โปรงใส เปนธรรม และใชหลักสมรรถนะในการบริหารทรพัยากรบคุคล) 
 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

1.  พรบ.ขาราชการพลเรือนฉบับใหม กาํหนดหลัก

สมรรถนะ 

1. ความเขาใจในเรื่องสมรรถนะ 

2.  พรบ.ขอมูลขาวสารสงเสริมใหกรมมีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่โปรงใส 
  

   

 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

  1.  ใช พรบ.ฯ ระเบยีบ ขรก.พลเรือน ฉบบัใหมเปน

แนวทางโดยการวางระบบแนวทางปฏิบตัทิี่

ชัดเจน มีระบบกลไกการติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานที่ชดัเจน และตรวจสอบการตัดสินใจ

ที่ชัดเจน 



 

 
 ผ 15 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

  

2.   การประกาศหลักเกณฑ วิธีปฏบิัตใิหทราบทัว่

กัน และประกาศผลการตัดสินใจทางการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหทราบทัว่กัน 

  

3.   สรางความเขาใจในเรื่องสมรรถนะและการ

ประเมินสมรรถนะดวยตัวเองกําหนดสมรรถนะ

ของแตละตําแหนงเพ่ือสงเสริมความเปนมือ

อาชีพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร การสรางภาพลักษณและวัฒนธรรมที่ดีขององคกร โดยการสรางวัฒนธรรมองคกรให

บุคลากรมีความมุงม่ันในการทํางาน มีทัศนคตทิี่ดีตองาน/องคกร/ผูรับบริการ มีความคิดเชิงบวก มีจริยธรรม 

คุณธรรม มีความพอเพียง ความสามัคคแีละชวยเหลือกัน 

 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายรัฐบาลเนนคุณธรรม  จริยธรรม  1. ทํางานแบบแกไขปญหาเฉพาะหนา 

2. มีระบบอาวุโส  เอ้ือเฟอเผื่อแผในการทํางาน 2. ความไมเปนธรรมในการบริหารงานบุคคล  ใช

ระบบอุปถัมภ 

3. มีความรัก ความผูกพันกบัองคกร เกษตรกร  และ

อาชีพสงเสริมการเกษตร 

3. ใชระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชนในการดํารง

ตําแหนง   

4. อยากเห็นเกษตรกรอยูดีกินดี 4. การคัดเลือกผลงานไมมีการตอเน่ือง 

5. มีคําขวัญขององคกร 5. เกิดชองวาง(GAP) ในวิธคีิด วิธีการทํางาน

ระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม 

6. มีการคัดเลือกผลงานสงเสริมการเกษตรดีเดน  ทั้ง

บุคคลและผลงาน   

6. ไมมีการสงเสริมสนับสนนุคนทําความดี 

 7.  การทํางานแบบไมมีสวนรวม 

 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

1. สรางเวทีหรือชองทางในการแลกเปลีย่นความรู  และ

ประสบการณ 

1. ทํางานใหเปนระบบ  และมีการติดตาม

ประเมินผล   

2. มีกิจกรรมสนับสนุนในการสรางความพอใจ  และ

บรรยากาศทีดี่ในการทํางาน   

2.  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการปฏิบตั ิ
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สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

3.  ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานสงเสริมการเกษตร

ที่มีความภูมิใจของคนในองคกรใหเปนทีป่ระจักษ   

3.  จัดทําเปนโครงการประกวดใหตอเน่ือง 

4.  สรางภาพลักษณของกรมฯ ที่ดีแกบุคคลภายนอก 4.  สรางโอกาส  กิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

5.  รณรงคประชาสัมพันธใหคนในองคกรยึดม่ันและ

ปฏิบัตติามคําขวัญขององคกร 

5.  สนับสนุนคนทําความด ี มีศีลธรรม 

6.  มีแผนงานโครงการนําไปสูการปฏิบตั ิ 6. ใหมีการทํางานเปนทีม  วัดผล  และตอบแทน

ผลประโยชนเปนทีม 

7.  ใหมีประกวดและเผยแพรผลงาน  รวมทั้งใหรางวัล

อยางตอเน่ือง 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  บริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบมีมาตรฐาน โปรงใส และเปนที่ยอมรับ โดยจัด

ใหมีระบบการบริหารผลงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิผลซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทน  

(มีระบบการวางแผน และ ระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน   

มีการสื่อสารกันระหวางผูมอบหมายงานและผูปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานประจําปแบบมีสวนรวม เพ่ือใหทุกหนวยงานนําไปใชในการพิจารณา

ความดี ความชอบ และใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม ) 
 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

1.  มีระบบบรหิารงานแผนงาน มอบหมายงาน 1.  ผูปฏิบตัิไมไดเปนผูกําหนดตัวชีว้ัด 

2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทาง on line 2.  ตวัชี้วัดทีก่ําหนดยังไมสะทอนคุณคาของงานที่

ปฏิบัติ มุงเนนเสร็จมากวาสําเร็จ 

 3.  ระบบการวางแผนยังไมสอดคลองกับภารกิจ

ของกรม ใหโครงการอยูภายใตภารกิจ 

  4.  การบริหารงบประมาณใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตร 

  5.  การบูรณาการแผนงานของกรมกับแผนงานของ

จังหวัดทําใหมีปญหาในการกําหนดตัวชีว้ัด 

  6.  การติดตามงานในพื้นที่ 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

- - 
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ประเด็นยทุธศาสตร พัฒนาหนวยงานและบุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ 

(การพัฒนาหนวยงานบริหารทรัพยารกรบุคคล ใหเปนมืออาชีพ โดยปรับโครงสรางใหเหมาะสม ปรับปรุงระบบงาน 

และพัฒนาคนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ) 
 

แรงเสริม/สิ่งที่มีอยู แรงตาน/อุปสรรค 

1. กระแสโลกาภิวัฒนทําใหหนวยงานตื่นตัวที่จะพัฒนา

คน  งาน  และเทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนไป 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลยังไมเปนเอกภาพ 

2. กรมฯ อยูระหวางการปรบัโครงสรางองคกร  ปรับ

บทบาทใหสอดคลองกับภารกิจ 

2. นโยบายกับการสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรไม

เปนในทศิทางเดียวกัน 

3. บทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหุนสวน

เชิงยุทธศาสตร 

3. บุคลากรในสายงานดานการบริหารทรพัยากร

บุคคลยังไมเปนมืออาชีพ 

4. มีการใชเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. ไมมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

 5. เครื่องมือในการทํางานยังไมทันสมัย และไม

เพียงพอ 

 

สิ่งที่ดีที่มีอยูและสิ่งทีต่องทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม สิ่งที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน/อุปสรรค 

1. นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานใหมากขึ้น 1. ปรับโครงสรางใหมโดยรวมหนวยงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเขาดวยกัน 

2. ปรับบทบาทของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลให

ทํางานเชิงรุกและสามารถเปนที่ปรึกษาใหแกผูบริหาร 

ลูกคา และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมืออาชีพ 

2. จัดทํานโยบายแผนการพัฒนาบุคลากรรวมกัน

ทั้งองคกรแบบมีสวนรวม 

3. สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ 3. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะเปนมืออาชีพ 

4. จัดหา  พัฒนา   และประยุกตใชเครือ่งมือ ภูมิปญญา

ใหทันสมัย   

4. สรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 5. สรางเครือขายการทํางานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
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ตารางสรุปผลการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมสงเสริมการเกษตร 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ/

ดําเนินการ 

1. การเตรียมการของ ก.พ.   

1.1 เขารวมประชมุสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 

Scorecard 

18 ธันวาคม 2549 กกจ./กพร. 

1.2 เขารวมประชมุเชิงปฏิบตัิการ ฯ 9-10 มกราคม 2550 กกจ./สพท. 

2. การเตรียมการจัดทําแผนของกรม ฯ   

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน คําสั่ง ณ วันที่ 

23 มกราคม 2550 

กกจ. 

2.2 จัดทําโครงการ/เสนอของบประมาณ 22 มีนาคม 2550 กกจ. 

2.3 กรม ฯ อนุมัติงบประมาณโครงการ 2 เมษายน 2550 กผง. 

3. การดําเนินงานจัดทําแผน   

3.1 ประชุมคณะทาํงาน ฯ ครั้งที่ 1/2550 8 มีนาคม 2550 คณะทํางาน/กกจ. 

3.2 ประชุมคณะทาํงาน ฯ ครั้งที่ 2/2550 29 มีนาคม 2550 คณะทํางาน/กกจ. 

4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ 1 18 - 19 เมษายน 2550 คณะทํางาน/กกจ./

สพท. 

5. จัดทําแบบสอบถาม SWOT องคกรเพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน ฯ  

1 พฤษภาคม 2550 กกจ. 

6. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ฯ ครั้งที่ 2   

6.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ 2 18 - 20 มิถุนายน 2550 คณะทํางาน/กกจ./

สพท. 

6.2 ประชุมกลุมยอยปรับปรุงแผน ฯ ครั้งที่ 2/1 2 กรกฎาคม 2550 คณะทํางาน/กกจ. 

6.3 ประชุมกลุมยอยปรับปรุงแผน ฯ ครั้งที่ 2/2 9 กรกฎาคม 2550 คณะทํางาน/กกจ. 

7. จัดทํารายงานผลการปฏิบตัริาชการตามคาํรับรองฯ 

รอบ 9 เดือน (Kpi  13.1 ระดับความสําเรจ็ในการ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย)  

สงให ก.พ.ร. กรม ฯ 

9 กรกฎาคม 2550 กกจ. 

8. ปรับปรุงแผนกลยุทธ ฯ ใหแลวเสร็จและจัดสงให  

สํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ. 

กรกฎาคม – สิงหาคม 

2550 

คณะทํางาน/กกจ. 
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สรุปผลการสมัมนาจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่  18 – 19 เมษายน 2550  ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร  ชั้น  5   

โดยมีอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปนประธาน 

ประเด็นในการสัมมนา  ประกอบดวย 

1.  การใหความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทาง HR Scorecard โดย นางสุทธิลักษณ  เอ้ือจิตถาวร และคณะ จากสํานักงาน ก.พ.ซึ่งไดบรรยาย

ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง HR Scorecard  ไดแก   

- ความเปนมา/ความสําคัญ  

- องคประกอบ  

- วัตถุประสงคของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารยุทธศาสตรดานทรัพยากรบคุคล 

- กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. การระดมสมองเพื่อประเมินสถานภาพการบริหารทรพัยากรบุคคลและการกําหนดประเด็น 

ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- วิเคราะหขอมูลสถานภาพปจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม เพ่ือใหไดทราบ

ระดับสมรรถนะ จุดออน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

- ความคาดหวงัของผูบริหารและผูเกี่ยวของตองานดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 

- แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนบัสนุนและผลกัดันใหยุทธศาสตร 

ของสวนราชการประสบความสําเร็จ  

- การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือใชประเมินสถานภาพองคกร  จํานวน  34  ประเด็น 

- การวิเคราะหสวนตางของความสําคัญ (GAP) เพ่ือหาปจจัยที่จะทําใหประเด็นยุทธศาสตร

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไวบรรลผุลตามเปาประสงคเชิงกลยทุธ 

 

คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่  18 – 20 มิถุนายน  2550  ณ โรงแรม ที เค พาเลซ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ประเด็นในการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ฯ ประกอบดวย 

1.  การใหความรูและทบทวนทําความเขาใจใหแกผูเขารวมสัมมนาเกี่ยวกับการพฒันาสมรรถนะการ

บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดย นางสุทธิลักษณ  เอ้ือจิตถาวร และคณะ จาก

สํานักงาน ก.พ.   

2. การระดมสมองจัดทํารายละเอียดของแผนกลยุทธ ไดแก 

2.1  วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับมิติทีใ่ชในการประเมิน 5 มิติ ประกอบดวย 

1)  มิติดานความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

2)  มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3)  มิติดานประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

4)  มิติดานคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวางชีวติและการทํางาน 

5)  มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2  เปาประสงคเชิงกลยทุธ 

2.3  ตัวชีว้ัด  

2.4  ระดับเปาหมาย 

2.5  น้ําหนักของตัวชีว้ัด เปาประสงค และ มิต ิ

2.6  ผูรับผิดชอบ 

 

คร้ังที่ 3  วันที่  15 สิงหาคม 2550  ณ หองปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมสงเสริมการเกษตร 

ประเด็นในการประชุมเชงิปฏิบัติการ ฯ ประกอบดวย 

5. สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. การพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลในรายละเอียด ไดแก 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร 
2.2  เปาประสงค  
2.3  ตัวชีว้ัด  

2.4  งาน/โครงการ 

2.5  คาน้ําหนักของประเด็นยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด และมิต ิ

7. การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ 

8. การจัดสงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ. 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 

 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 


