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(1)

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555-2559 ของกรมสงเสริมการเกษตรจัดทําขึ้น
ตามแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2550 ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งกําหนดใหสวนราชการดําเนินการ 
ดังนี้

1. นํา HR Scorecard (การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล) มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard

3. กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน 
ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการจะตอง
ดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลพ.ศ. 2555-2559       
ตามแนวทาง HR Scorecard โดยไดดําเนินการดังนี้

1. แตงต้ังคณะทํางานยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555 - 2559 
2. เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 

HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ      
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย

3. ประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมทั้งวิเคราะหความคาดหวัง        
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. คณะทํางาน ฯ ผลักดันและดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard 

5. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2555 ในประเด็น
การประเมินผลการจัดการทุนมนุษย ตัวชี้วัดที่ 13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล

6. แปลงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจําป 2555 -2559

7. เผยแพรและประชาสัมพันธแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2555-2559 ใหแกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง/เปนขอมูลประกอบ            
ในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล



(2)

สาระสําคัญของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555-2559 กรมสงเสริมการเกษตรตามแนวทาง        
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. ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร และ 7 เปาประสงค ดังนี้
     2.1 มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การกําหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับนโยบาย
พันธกิจและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร

เปาประสงค
กรมสงเสริมการเกษตรมีแผนดานทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจ  

และเปนไปตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
แนวทาง
1) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard)
2) จัดทําแผนบริหารกําลังคน (HRM)
3) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
4) จัดทําแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ

    2.2 มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค
1) มีกระบวนการทํางานที่ไดมาตรฐาน
2) บุคลากรมีสมรรถนะ พรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1) พัฒนากระบวนงานและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
2) เสริมสรางใหเกิดคานิยมที่ดีในการทํางาน
3) พัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร
4 พัฒนาบุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ
5) พัฒนาระบบฐานขอมูลในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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2.3 มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารผลงานและเสริมสรางขวัญกําลังใจ
เปาประสงค
1) ระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทน/          

การแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้น  
2) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
แนวทาง
1) บริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทน/การพัฒนาบุคลากร/            
การแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้น  
2) มีการคัดเลือกขาราชการที่มีผลงานดีเดนและใหรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน

2.4 มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทาง
1) ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาล  
2) กําหนดผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงานที่ชัดเจน

2.5 มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
เปาประสงค
บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน
แนวทาง
1) ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
2) จัดใหมีสวัสดิการเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดี

3. การนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหบรรลุ          
ตามเปาประสงคที่ตั้งไว รวม 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
      3.1 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานแผน)
      3.2 โครงการพัฒนากระบวนงานและฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
      3.3 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานการพัฒนาบุคลากร)  



(4)

       3.4 กิจกรรมกําหนดมาตรการและผลักดันใหเกิดการบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนที่เปนธรรม
       3.5 โครงการคัดเลือกบุคลากรและหนวยงานดีเดนประจําป 
       3.6 โครงการพัฒนากระบวนงานและฐานขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานธรรมมาภิบาล)
       3.7 กิจกรรม เผยแพรขอมูลและกระบวนงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       3.8 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)
3. การติดตามและการประเมินผล โดยกําหนดใหมีกลไกตางๆ ที่จะชวยใหมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ               
การบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนระบบ ดังนี้
      3.1 กําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนดไว
      3.2 กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง



บทที่ 1
บทนํา

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคหลักและประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีภารกิจในการสงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรใหมีความรูความสามารถในการผลิต การจัดการและสามารถแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรไดดวยตนเอง การใหความชวยเหลือและบริการทางการเกษตรแกเกษตร เปนตน เพื่อให
เกษตรกรมีความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อใหภารกิจขององคกรบรรลุ
เปาหมาย กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดเปาประสงคของการพัฒนาองคกร เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานและเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรมีกรอบ ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงไปสู
เปาหมายเดียวกัน ดังนี้

วิสัยทัศน
“กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่นในการสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรอยูดีมีสุข

อยางยั่งยืน”

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได
2. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร        

ตามความตองการของตลาด
3. ใหบริการทางการเกษตรและผลิตปจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจําหนาย

แกเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรและบูรณาการการทํางานกับ

ทุกภาคสวน

คําขวัญ
“กรมสงเสริมการเกษตร มีคนอยูทั่วทุกทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร”

คานิยม
“มุงมั่นบริการ ทีมงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผูนําการเปลี่ยนแปลง”

วัตถุประสงคหลัก
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรกรเกิดการเรียนรู มีสวนรวมและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
3. เกษตรกรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทําการเกษตรทั้งเพื่อการดํารงชีวิต

และการพาณิชย
4. เกษตรกรไดรับบริการที่ดีและไดรับการสนับสนุนปจจัยทางการเกษตรตามสภาพปญหา

และความตองการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดวย 5 ประเด็น ดังนี้
1. การตอบสนองตอนโยบายสําคัญของรัฐบาล

เปาประสงค : ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ตัวชี้วัดเปาประสงค : การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลบรรลุผลสําเร็จ       
ไมนอยกวารอยละ 95
แนวทาง/โครงการหลัก : โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคการเกษตร
เปาประสงค : เกษตรกรมีการทํากิจกรรมที่เสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืน
ตัวชี้วัดเปาประสงค : เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งและความยั่งยืน มีการนําไปปฏิบัติ
ไมนอยกวารอยละ 80 
แนวทาง/โครงการหลัก

   2.1) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
   2.2) สงเสริมการมีสวนรวมของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาการเกษตร
   2.3) สงเสริมระบบเกษตรกรรมในการสรางความมั่นคงและยั่งยืนของภาคเกษตร
   2.4) เสริมสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน
   2.5) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
   2.6) สงเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคการเกษตร

เปาประสงค : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร
ตัวชี้วัดเปาประสงค : เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินคาเกษตร มีการนําไป
ปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 80 
แนวทาง/โครงการหลัก

   3.1) พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินคาเกษตร
   3.2) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศัตรูพืช
  3.3) สงเสริมการใชปจจัยการผลิตและการเขตกรรม
   3.4) สงเสริมดานการตลาดและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
4. การใหบริการทางการเกษตร

เปาประสงค : เกษตรกรและ/หรือผูรับบริการมีความพึงพอใจกับบริการทางการเกษตรที่ไดรับจากกรมสงเสริม
การเกษตร
ตัวชี้วัดเปาประสงค : เกษตรกรและ/หรือผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจกับบริการทาง
การเกษตรที่ไดรับจากกรมสงเสริมการเกษตร 
แนวทาง/โครงการหลัก

   4.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานสงเสริมการเกษตร
   4.2) พัฒนาการใชระบบอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศในการสงเสริมการเกษตร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร

เปาประสงค : กรมสงเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง
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ตัวชี้วัดเปาประสงค : กรมสงเสริมการเกษตรมีคะแนนประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
แนวทาง/โครงการหลัก

   5.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร
   5.2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
   5.3) เตรียมการรองรับการเปนประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรดังกลาวขางตน ไดใหความสําคัญกับ         
การบริหารทรัพยากรบุคคลในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสงเสริม
การเกษตร ซึ่งกําหนดแนวทางการดําเนินงาน คือ

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร โดยมุงเนนเรื่องของการพัฒนา
องคกรในภาพรวม ในดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงาน การบูรณาการการทํางาน     
ทั้งหนวยงานภายในและระหวางสวนราชการอื่นในทุกระดับ การบริหารงบประมาณ การปรับโครงสราง
หนวยงาน เพื่อใหกรมสงเสริมการเกษตรมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง         
รวมทั้งการพัฒนาใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มีความพรอมในการรองรับตอการเปลี่ยนแปลง      
ตามสถานการณ เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศได

2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา    
งานสงเสริมการเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการความรูในทุกระดับ ใหความสําคัญกับการวิจัย   
ในงานประจํา (Routine to Research : R2R) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบนฐาน
ของความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมถึงการพัฒนางานวิชาการตางๆ      
ที่เกี่ยวของและการประสานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ

3) เตรียมการรองรับการเปนประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู    
ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเขารวมเปนประชาคมอาเซียน รวบรวมและพัฒนาองคความรู
ที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่มีตอการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร รวมถึงการจัดระบบและกลไก      
การทํางาน เพื่อใหสามารถสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

1.2 นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมสงเสริมการเกษตรไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนกรอบในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยมีประเด็น        
เชิงนโยบายที่มุงเนนปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ 9 ประเด็น ไดแก

1. ใหความสําคัญกับการดําเนินงานโครงการพระราชดําริและการเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการของทุกพระองค 
โดยมีแผนปฏิบัติงานในแตละพื้นที่โครงการที่ชัดเจน ดําเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่อง มีการวัดผลสําเร็จที่เปน
รูปธรรม

2. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจใหเปนไปตามเปาหมายทันตามกําหนดเวลา
3. เรงรัดการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ สงเสริมฟนฟูใหเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพ

การเกษตรไดในระยะเวลาอันสั้น
4. ศึกษา ติดตามสถานการณศัตรูพืชเพื่อวางระบบปองกันสามารถใหความชวยเหลืออยางทันทวงที

ตั้งแตเริ่มเกิดการระบาด พัฒนาใหเกษตรกรและชุมชนสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชไดดวยตนเอง
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5. ใชระบบสงเสริมการเกษตรเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร    
และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ในการบูรณาการทํางานในพื้นที่

6. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมการเกษตรอยางกวางขวาง โดยจัดใหมีอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน (อกม.) ครบทุกหมูบานเพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

7. พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขายตางๆ ใหเขมแข็ง  
พึ่งพาตนเองได เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรใหเกิดความยั่งยืน

8. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของกรมสงเสริมการเกษตรดวยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายเปนธรรม 
มีประสิทธิภาพ

9. ปฏิบัติงานโครงการและภารกิจทุกเรื่องอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน มีการ
ควบคุมกํากับและติดตามงานอยางเปนระบบในทุกระดับ เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด

1.3 (ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11               
      (พ.ศ. 2555-2559)

(ราง) แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) กําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรและสหกรณ ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณใหเปนมืออาชีพ  
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ  พรอมรับการเปลี่ยนแปลง  ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น  เพื่อให
สามารถรูเทาทันและปรับตัวไดทันทวงที  มีความคิดเชิงสรางสรรค  โดยคิดแตกตางจากผูอื่น  สรางเครือขาย
และพันธมิตรทั้งภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  โดยการ

    1.1 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ  ใหมีความรู
ความสามารถที่เปนประโยชนตอหนาที่ความรับผิดชอบของตน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ  เชน  การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี    
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินคาเกษตร  เปนตน  โดยการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม        
การเรียนรู  การเพิ่มทักษะ  ความรูดานวิชาการเกษตร  และการเสริมทักษะภาษาตางประเทศใหแกบุคลากร  
รวมทั้งสนับสนุนการใหทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาที่มีความจําเปนและขาดแคลน  ตลอดจนการให
ทุนหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training)  และทุนผูชวยนักวิจัย (Research Assistantship) เพื่อตอยอด
งานวิจัย  รวมทั้งพัฒนาสายงานวิจัยใหนักวิจัยมีความกาวหนาในวิชาชีพ

    1.2 พัฒนาองคความรูของบุคลากรภาครัฐทางการเกษตร  โดยเฉพาะบุคลากรที่ใกลชิดเกษตรกร  
ใหมีความรูภาพรวมและวิสัยทัศนในดานการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ  การบริหาร การเปลี่ยนแปลง  
และการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหสามารถเปนผูใหคําแนะนําแกเกษตรกรในพื้นที่ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ตอสภาวะดานธุรกิจ สังคม และสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตนที่เปนประโยชนแกผูประกอบการและเกษตรกร
ในพื้นที่

    1.3 การเตรียมแผนสรางบุคลากรทดแทน (Succession Plan) เพื่อรองรับอัตรากําลังท่ีจะเกษียณอายุ  
โดยจัดใหมีการเรียนรูและพัฒนาที่มุงเนนการเรียนรูจากประสบกาณจริง  และกรณีศึกษาการจัดทําคูมือทํางาน  
เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน

2. ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม  จริยธรรม และสรางวินัยแกบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ  โดยการ
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    2.1 สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกบุคลากร
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการดานการเกษตรและสหกรณ

    2.2 มุงเนนการสรางกิจกรรมในการสรางภาพลักษณอันดีใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการบริหาร 
จัดการดานการเกษตรและสหกรณในสายตาประชาชนใหเกิดความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงาน

1.4 แนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
    1. แนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  ในป 2550 สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
  1.1 นํา HR Scorecard มาใชเปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล   

โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ

ตามแนวทาง HR Scorecard
2) ดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
    2.1) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
    2.2) การวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร

บุคคล
3) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
    3.1) วิเคราะหทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของสวนราชการ
    3.2) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) กําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

ของแตละเปาประสงค โดยการ
    4.1) กําหนดเปาประสงค
    4.2) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) ขอมูลพื้นฐาน (Baseline) และคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
5) จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธฯ ตอ       

ฝายบริหารและจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ
  1.2 กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง     

HR Scorecard 
  1.3 กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน 

ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการ
จะตองดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

 2. รายละเอียดประกอบแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       2.1 การ HR Scorecard (พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล) เปนเครื่องมือสําหรับใช
ประเมินผลสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะ
กําลังคนขององคกรใหมีความเขมแข็งและสอดรับกับภารกิจขององคกร โดยมีองคประกอบของการประเมินผล
สําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 สวน ดังนี้
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          2.2 มาตรฐานความสําเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการและจังหวัด 
(Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนเปาหมาย
สุดทายที่สวนราชการตองบรรลุ ประกอบดวย 5 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงกลยุทธ หมายถึง การที่สวนราชการและจังหวัดมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้

          1) นโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับ
เปาหมาย พันธกิจของสวนราชการและจังหวัด

         2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Management)
         3) มีการบริหารกําลังคนกลุมที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management)
         4) มีการสราง พัฒนา และสืบทอดของตําแหนงบริหาร (Continuity and 

Replacement Plan)
สิ่งที่สวนราชการควรดําเนินการ คือ

1) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) แผนบริหารอัตรากําลัง
3) การบริหารกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)

     มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด มีลักษณะดังตอไปนี้

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหาคัดเลือก      
การบรรลุแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การโยกยาย เปนตน มีความถูกตองและทันเวลา

2) ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตอง เที่ยงตรง ทันสมัย 
3) สัดสวนคาใชจายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณรายจาย

เหมาะสม สะทอน ผลิตภาพและคุมคา
4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนินการ คือ
1) จัดระบบงานบุคคลเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา
2) ประเมินความคุมคาของคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) จัดทําฐานขอมูลกําลังคน
4) ระบบงานอัตโนมัติรองรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการและจังหวัด กอใหเกิดผลดังนี้

1) การรักษาขาราชการและผูปฏิบัติงานที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจ        
ของสวนราชการและจังหวัด

2) ความพึงพอใจของขาราชการตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ     
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

3) การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม       
ใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูเพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการบรรลุเปาหมายขององคกร
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 4) มีระบบการบริหารผลงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล   
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทน

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนินการ คือ
1) การรักษากําลังคนที่มีความจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
2) การเรียนรูและพัฒนา
3) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สวนราชการและ
จังหวัดจะตอง

1) การรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการดําเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม

2) ความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ

สิ่งที่สวนราชการควรดําเนินการ คือ
1) กระบวนการและการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปรงใส
2) ราชการใสสะอาด

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน หมายถึง การที่สวนราชการ
หรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้

1) ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางานและระบบงาน
2) การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมาย

กําหนด
3) ความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับขาราชการผูปฏิบัติงาน และระหวาง

ขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกัน
สิ่งที่สวนราชการควรดําเนินการ

1) สภาพแวดลอมการทํางานที่ทันสมัย
2) สวัสดิการ
3) การเสริมสรางความสัมพันธที่ดี

2.3 ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ มาตรการและการดําเนินการตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทําใหสวนราชการและ
จังหวัดบรรลุมาตรฐานความสําเร็จ

2.4 มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปจจัยหรือตัวที่บงชี้    
วาสวนราชการและจังหวัดมีความคืบหนาในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ    
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานแหงความสําเร็จจนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว      
มากนอยเพียงใด

2.5 ผลการดําเนินงาน หมายถึง ขอมูลจริงที่ใชเปนหลักฐานในการประเมินวาสวนราชการและจังหวัด
ไดดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานแหงความสําเร็จ
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1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2552-2556 ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการถือปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

หลักการ
           เสริมสรางใหขาราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐและประโยชนของสุขประชาชน

 วิสัยทัศน
ในป พ.ศ. 2556 ขาราชการพลเรือนตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพเปนที่เชื่อถือ

ศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ
          เสริมสรางพัฒนาผูนําและขาราชการพลเรือนทุกระดับตามสมรรถนะและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด    
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

เปาประสงคหลัก                    
เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะของขาราชการทุกระดับใหปฏิบัติงานอยาง        

มืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคา เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ

เปาหมาย : ขาราชการในสวนราชการตาง ๆ ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจํากลุมงานตามความจําเปนและคุมคา
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะขาราชการ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
บทบาทสวนราชการ

1. สวนราชการมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชา และขาราชการรวมกันกําหนด
เปาหมาย ระดับความสําเร็จของงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2. สวนราชการมีแผนทางกาวหนาในอาชีพ และแผนการสืบทอดตําแหนง
3. มีการประเมินผลอยางโปรงใสและเปนธรรม และมีระบบการสื่อสารภายในสวนราชการที่มี

ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขาราชการใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย

และเขาถึงประชาชน
เปาหมาย : ขาราชการในสวนราชการตาง ๆ ไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม       
มีวินัยและเขาถึงประชาชน
กลยุทธที่ 1 : สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติของการเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต     
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระบบคุณธรรมเขารับราชการ
กลยุทธที่ 2 : กําหนดหลักเกณฑและกรอบมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ขอบังคับจรรยาและ
การประเมินทั้งดานคุณลักษณะภายในของบุคคลและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการบังคับใชอยางเปนรูปธรรม
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กลยุทธที่ 3 : เสริมสรางจิตสํานึกการเปนขาราชการที่ดีอยางตอเนื่องและพัฒนาผูบังคับบัญชา
ทุกระดับใหเปนแบบอยางที่ดี สามารถจูงใจและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุน
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
บทบาทสวนราชการ

1. กําหนดเกณฑ ที่มีตัวชี้วัด และมีการประเมินที่โปรงใสทั้งดานคุณลักษณะภายในของบุคคล และวิธี
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคการ โดยผานกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคการและผูนําเครือขาย
เปาหมาย : ผูนําทุกระดับของทุกสวนราชการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามารถผลักดันองคการไปสูเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 1 : สรางระบบการพัฒนาใหขาราชการทุกระดับ รูจักการนําตนเอง นําทีม นําองคการและ           
นําเครือขาย
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาใหมีความรูเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพรอมที่จะรองรับ            
การเปลี่ยนแปลง
บทบาทสวนราชการ

1. นําเรื่องผูนําการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง กําหนดเปนยุทธศาสตรของ สวนราชการ
และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ อยางตอเนื่อง

2. กําหนดแผนพัฒนาองคการและทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และเปาหมายขององคการ

3. กําหนดสมรรถนะของภาวะผูนํา ระบบการพัฒนาผูนํา และหลักสูตรการพัฒนาผูนํา
4. สรางทีมงานเพื่อรวมสรางวิสัยทัศน และระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคนทุกระดับใหมีพลังกาย

ที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
เปาหมาย : ขาราชการเกิดความตระหนัก มีแนวทางปรับปรุง พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
มีจิตสํานึก มีสวนรวมในการแกไขสิ่งแวดลอมการทํางานใหดีขึ้น สามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเพื่อสงเสริม
สิ่งแวดลอมของตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาเสริมสรางความรูเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและจําเปนใหกับขาราชการ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบเสริมเพื่อใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บทบาทสวนราชการ

มีระบบกํากับดูแล และติดตามผลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ

ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรจึงตองกําหนด/ปรับปรุงกลยุทธและเตรียมการรองรับการปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน
ของสํานักงาน ก.พ. รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานที่จะกําหนดขึ้นโดยหนวยงานกลาง (สํานักงาน ก.พ. และ 
สํานักงาน ก.พ.ร.) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจดวย



บทที่ 2
การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงจะเปนการสรางความเขมแข็งดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับ
สวนราชการและชวยใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สงเสริมใหการบริหารงานขององคกรเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่กําหนดไว 

สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนํา HR Scorecard มาใช
เปนเครื่องมือในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และในป 2550 กําหนดใหทุกสวนราชการ
จะตองจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รวมทั้งกําหนดใหการจัดทํา
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ทุกสวนราชการจะตองดําเนินการจัดทําโดยมี    
การวัดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไดกําหนดยุทธศาสตร        
การพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการถือปฏิบัติในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานสมรรถนะ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขาราชการใหเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย

และเขาถึงประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคการ โดยผานกระบวนการเรียนรู

ที่หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคการและผูนําเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคนทุกระดับไดมีพลังกาย   

ที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

กรมสงเสริมการเกษตรไดนําแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. ขางตน 
มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร โดยเปนการวางแผน
กลยุทธลวงหนา 5 ป คือ ป 2555-2559 และจะนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดแปลงเปน
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป ซึ่งแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย    
กรอบแนวคิด 5 มิติ ไดแก 

1. มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ
2. มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน

2.2 แนวทางการดําเนินงาน
กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทาง 

การดําเนินงาน ดังนี้
1) แตงตั้งคณะทํางานยกรางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555 - 2559 
2) เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 

HR Scorecard และการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย
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3) ประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล พรอมทั้งวิเคราะหความคาดหวังของ    
ผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

4) คณะทํางาน ฯ ผลักดันและดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard 

5) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2555 ในประเด็นการ
ประเมินผลการจัดการทุนมนุษย ตัวชี้วัดที่ 13.1 :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล

6) แปลงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจําป 2555 -2559

7) เผยแพรและประชาสัมพันธแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2555-2559 ใหแกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของไดรับทราบ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง/เปนขอมูลประกอบ       
ในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร ไดมีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากปจจัย/ตัวแปรที่มีผลกระทบตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อประเมินสถานการณที่มีผลกระทบตอกรมสงเสริมการเกษตร
ที่เปนอยูในปจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความคาดหวังของผูบริหาร ขาราชการ และผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผลจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอม สรุปไดดังนี้

2.3.1 จุดแข็ง (Strength) 
1) โครงสรางองคกรที่มีหนวยงานครอบคลุมทุกระดับในพื้นที่ สามารถบริการเกษตรกร

ไดอยางทั่วถึง
2) บุคลากรมีความรูความสามารถในการประสานงาน การถายทอดเทคโนโลยีและ

การบริการทั้งดานการผลิตการตลาดเพื่อการพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร
3) บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เขาถึงและเปนที่ยอมรับของเกษตรกร
4) ผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตรใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคล
5) กรมสงเสริมการเกษตรมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทุกระดับพื้นที่ชวยให

การติดตอประสานงานคลองตัว

2.3.2 จุดออน (Weakness)
1) บุคลากรโดยเฉพาะในพื้นที่ ไดรับมอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติม ทําใหขาดการ

พัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
2) บุคลากรขาดความเขาใจทางเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธและทักษะดานการบริหาร

จัดการระบบงาน
3) บุคลากรขาดความเชื่อมั่นในความโปรงใส ความเปนธรรมตอกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ทําใหขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4) บุคลากรบรรจุใหมสําเร็จการศึกษาไมตรงกับงานที่ตองปฏิบัติในบทบาทหนาที่ และ

ขาดพี่เลี้ยงในการสอนงาน
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5) ขาดเวทีและชองทางการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคกร
ทําใหบุคลากรบางสวนเคยชินตอการรอรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ไมมีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน

6) การบริหารงานบุคคลท้ังการใหคุณ/ใหโทษ และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ไมกอใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน ทําใหบุคลากรไมทุมเทและมุงมั่นในการทํางาน

7) แนวโนมการสูญเสียกําลังคนสูงอายุที่มีประสบการณใน 10 ป ขางหนาอยูในระดับที่สูง    
จะสงผลตอความตอเนื่องในการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร

2.3.3 โอกาส (Opportunity)
1) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการทําใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและบุคลากร

เกิดการพัฒนาตนเอง
2) มีพระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตร  

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) กําหนดใหสวนราชการตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3) มีนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ของ ก.พ. ในการกําหนด
มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแนวทางในสวนราชการบริหารยุทธศาสตร     
และเปนแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล

4) มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายที่     
เอื้อตอการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการเกษตร

5) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมทุกหนวยงาน
ในสังกัด

6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และสวนราชการอื่น มีบทบาทในการดําเนินงาน
สงเสริมการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

2.3.4 อุปสรรค (Threat)
1) กรมสงเสริมการเกษตรไดรับการมอบหมายงานพิเศษ งานดวน งานจร ไมตรงกับบทบาท

หนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร
2) ความไมมั่นคงทางดานการเมืองที่มีแนวนโยบายเกี่ยวของกับดานการบริหารจัดการและ

การบริหารทรัพยากรบุคคลไมแนนอน ทําใหการปฏิบัติตามนโยบาย/ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว

3) การแทรกแซงจากนักการเมืองที่สงผลใหการบริหารทรัพยากรบุคคลไมเปนอิสระ
4) งบประมาณที่มีจํากัด/ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถสนับสนุนใหการบริหารทรัพยากร

บุคคลเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว
5) นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีนํารูปแบบมาจากตางประเทศเพื่อใชกับ      

ประเทศไทย ไมไดปรับวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม/พฤติกรรมของขาราชการไทย ทําใหไมเกิด
ประสิทธิผลเทาที่ควร เนื่องจากขาดการยอมรับ ขาดความเชื่อมั่นในระบบ รวมทั้งไมยอมรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยม และวัฒนธรรม ที่ตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยน
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ผลจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของกรมสงเสริมการเกษตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นําไปสูความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารสายงานหลักที่รับผิดชอบ
ตอเปาหมายความสําเร็จตามยุทธศาสตร ผูรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. บุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามสายอาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจนมีการสื่อสารให    

ทราบทั่วกัน
3. บุคลากรของหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนมืออาชีพ สามารถเปนที่ปรึกษา

เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับบุคลากรในองคกรได
4. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
5. บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตองาน/องคกร/ผูรับบริการ  มีจริยธรรม 

คุณธรรม มีความพอเพียง ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
6. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น

ที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
7. มีระบบการตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ มีมาตรฐาน โปรงใส   

และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
8. การปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีอิสระในการตัดสินใจภายใตกรอบการปฏิบัติงานเพื่อให

บรรลุตามเปาหมาย
9. ระบบฐานขอมูลมีความทันสมัย และนํามาใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ
10. กระบวนการทํางานมีความชัดเจน มีการปรับลดขั้นตอนการทํางาน และมีการบูรณาการงาน 

เนนการทํางานเปนทีม
11. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรกับองคกรทั้งในและตางประเทศ



บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555-2559 กรมสงเสริมการเกษตร

3.1 ยุทธศาสตรและเปาประสงคของการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสงเสริมการเกษตร ไดทําการวิเคราะหขอมูลสถานภาพปจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมฯ และวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจะไดทราบระดับสมรรถนะ 
จุดออน จุดแข็งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบถึงความคาดหวังของผูบริหารและผูเกี่ยวของตองาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนและผลักดัน
ใหยุทธศาสตรของสวนราชการประสบความสําเร็จ 

ผลการวิเคราะหฯ ดังกลาวขางตน ไดนํามาเปนขอมูลในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2555 -2559) ของกรมสงเสริมการเกษตร
ภายใตกรอบแนวคิดมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.พ. เพื่อใหสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555-2559 ที่ไดกําหนดไว 

ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลในป 2555 – 2559 ของกรมสงเสริมการเกษตร 
ไดกําหนดไวรวม 5 ประเด็น และ 7 เปาประสงค ดังนี้

1. มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การกําหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับนโยบาย    
พันธกิจและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร
เปาประสงค
กรมสงเสริมการเกษตรมีแผนดานทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและ สอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจ      
และเปนไปตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
แนวทาง
1) จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard)
2) จัดทําแผนบริหารกําลังคน (HRM)
3) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
4) การทําแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ

2. มิติดานประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค
1) มีกระบวนการทํางานที่ไดมาตรฐาน
2) บุคลากรมีสมรรถนะ พรอมที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1) พัฒนากระบวนงานและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
2) เสริมสรางใหเกิดคานิยมที่ดีในการทํางาน
3) พัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร
4 พัฒนาบุคลากรดานบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมืออาชีพ
5) พัฒนาระบบฐานขอมูลในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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3. มิติดานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และเสริมสรางขวัญกําลังใจ
เปาประสงค
1) ระบบการบริหารผลงานและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทน/การแตงตั้ง   
ในระดับที่สูงขึ้น  
2) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
แนวทาง
1) บริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการเชื่อมโยงกับระบบผลตอบแทน/การพัฒนาบุคลากร/      
การแตงตั้งในระดับที่สูงขึ้น  
2) มีการคัดเลือกขาราชการที่มีผลงานดีเดนและใหรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน

4. มิติดานความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทาง
1) ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาล  
2) กําหนดผูรับผิดชอบในแตละกระบวนงานที่ชัดเจน

5. มิติดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
เปาประสงค
บุคลากรพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน
แนวทาง
1) ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
2) จัดใหมีสวัสดิการเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย
3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดี



- ๑๖ -

ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แนวทาง และโครงการ/กิจกรรม ของการบริหาร 
              ทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555-2559 

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด แนวทาง โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

มิติดานความสอดคลอง
เชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
การกําหนดนโยบายและแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ
และยุทธศาสตรของกรมสงเสริม
การเกษตร

- กรมสงเสริม
การเกษตรมีแผน 
ดานทรัพยากรบุคคล
ที่ครอบคลุมและ 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและ
พันธกิจและเปนไป
ตามแนวทางที่ ก.พ. 
กําหนด 

- มีการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทางที่ 
ก.พ.กําหนด

1) จัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
scorecard)
2) จัดทําแผนบริหาร
กําลังคน (HRM)
3) จัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(HRD)
4) จัดทําแผนอื่นๆที่
เกี่ยวของ

1. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานแผน)

กกจ./สพท.

มิติดานประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1) มีกระบวนการ
ทํางานที่ไดมาตรฐาน

- จํานวน
กระบวนงานที่ไดรับ
การพัฒนา

1) พัฒนากระบวน
งานและมาตรฐาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. โครงการ
พัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กกจ./สพท./
ศสท.

2) บุคลากรมี
สมรรถนะ พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ    
การพัฒนา

2) เสริมสรางใหเกิด
คานิยม ที่ดีในการ
ทํางาน
3) พัฒนาบุคลากร
ของกรมสงเสริม
การเกษตร
4 พัฒนาบุคลากร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุลคลให
เปนมืออาชีพ
5) พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร

3. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ดานการพัฒนา
บุคลากร)  

กกจ./สพท.



- ๑๗ -

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด แนวทาง โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

มิติดานประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหารผลงาน 
และเสริมสรางขวัญกําลังใจ

1) ระบบการบริหาร
ผลงานและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเชื่อมโยงกับ
ระบบผลตอบแทน/
การแตงตั้งในระดับที่
สูงขึ้น  

- มีมาตรการที่
ผลักดันใหนําผล   
การปฏิบัติราชการ
ไปใช

1.บริหารผลงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเชื่อมโยงกับ
ระบบผลตอบแทน/
การพัฒนาบุคลากร/
การแตงตั้งในระดับที่
สูงขึ้น  

4. กิจกรรม
กําหนดมาตรการ
และผลักดันให
เกิดการบริหาร
ผลการ
ปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนที่
เปนธรรม

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

2) บุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน

- มีการประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและ
หนวยงานที่ไดรับ 
การคัดเลือก
- ระดับความ       
พึงพอใจของบุคลากร
ตอการปฏิบัติงาน
- ระดับความ       
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอระบบการ
ประเมินผลงานและ
คาตอบแทนและการ
เลื่อนระดับที่สูงขึ้น

2) มีการคัดเลือก
ขาราชการที่มีผลงาน
ดีเดนและใหรางวัล
เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

5.  โครงการ
คัดเลือกบุคลากร
และหนวยงาน
ดีเดนประจําป 

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

มิติดานความพรอมรับผิดดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
หลักธรรมาภิบาล

บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นตอ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- ระดับความเชื่อมั่น
ของบุคลากรที่มีตอ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1) ปรับปรุง
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่
สอดคลองกับ
หลักธรรมมาภิบาล  
2) กําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละ
กระบวนงานที่ชัดเจน

6. โครงการ
พัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
(ดานธรรมมา   
ภิบาล)
7. กิจกรรม 
เผยแพรขอมูล
และกระบวนงาน
ดานการบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กกจ./สพท.



- ๑๘ -

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด แนวทาง โครงการ/
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

มิติดานคุณภาพชีวิตความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

บุคลากรพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ทํางาน

- ระดับความ       
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
การทํางาน

1 )ปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
2) จัดใหมีสวัสดิการ
เพิ่มเติมที่ไมใช
สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย
3) จัดกิจกรรม
เสริมสราง
ความสัมพันธที่ดี

8.โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต)
    

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ     



- ๑๙ -

การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนกรอบชี้นําในการกําหนด
เปาประสงค ตัวชี้วัด ระดับเปาหมาย น้ําหนักของตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ และผูรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับมิติ
ที่ใชในการประเมิน 5 มิติ เพื่อจะไดกําหนดเปนแผนในการปฏิบัติงาน การวัด และการประเมินผลตามคาของ
ระดับเปาหมายและน้ําหนักที่ไดกําหนดไว สรุปรายละเอียดยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริม
การเกษตร ป 2555- 2559  ดังนี้



-๒๐-
ตารางที่ 2 รายละเอียดยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากราบุคคล ป 2555-2559 กรมสงเสริมการเกษตร

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ

มิติดานความสอดคลอง
เชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่
สอดคลองกับนโยบาย 
พันธกิจและยุทธศาสตร
ของกรมสงเสริม
การเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตรมี
แผนดานทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมและ 
สอดคลองกับยุทธศาสตร
และพันธกิจและเปนไป
ตามแนวทางที่ ก.พ. 
กําหนด 

- มีการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทางที่ 
ก.พ.กําหนด

1. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานแผน)

ไมมีแผน - มีแผน   
แตไม
ครบถวน

- มีแผน
ครบถวน

100

100

100

100

5

กกจ./สพท.



-๒๑-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ

มิติดานประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1) มีกระบวนการทํางาน
ที่ไดมาตรฐาน

- จํานวนกระบวนงาน
ที่ไดรับการพัฒนา

2. โครงการพัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ไมได
ดําเนินการ

- ดําเนินการ
แตยังไม
แลวเสร็จ

- ดําเนินการ
แลวเสร็จ

100

30

100

30

40

กกจ./สพท./
ศสท.

2.บุคลากรมีสมรรถนะ 
พรอมที่จะปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

- รอยละของบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา

3. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานการ
พัฒนาบุคลากร)  

45 55 65 75 85 70 70 กกจ./สพท.



-๒๒-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ

มิติดานประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหาร
ผลงาน และเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ

1) ระบบการบริหาร
ผลงานและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเชื่อมโยงกับ
ระบบผลตอบแทน/การ
แตงตั้งในระดับที่สูงขึ้น

- มีมาตรการที่ผลักดัน
ใหนําผลการปฏิบัติ
ราชการไปใช

4. กิจกรรมกําหนด
มาตรการและ
ผลักดันใหเกิดการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนที่เปน
ธรรม

ไมมี
มาตรการ

- - - มี
มาตรการ

100

10

100

50

30

กกจ.

2) บุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน

- มีการประกาศเกียรติ
คุณบุคคลและ
หนวยงานที่ไดรับการ
คัดเลือก
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติงาน
- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอ
ระบบการประเมินผล
งานและคาตอบแทน
และการเลื่อนระดับที่
สูงขึ้น

5.  โครงการ
คัดเลือกบุคลากร
และหนวยงาน
ดีเดนประจําป 

ไมมีการ
ประกาศฯ

2

2

-

2.5

2.5

-

3

3

-

3.5

3.5

มีการ
ประกาศฯ

4

4

40

10

40

50 กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ



-๒๓-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ

ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การบริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรรมา
ภิบาล

บุคลากรมีความเชื่อมั่น
ตอกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- ระดับความเชื่อมั่น
ของบุคลากรที่มีตอ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

6. โครงการพัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
(ดานธรรมมา       
ภิบาล)
7. กิจกรรม 
เผยแพรขอมูลและ
กระบวนงานดาน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล   

2 2.5 3 3.5 4

100

100

100

100

15

กกจ./สพท.
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ระดับเปาหมาย น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 ตัวชี้วัด เปาประสงค มิติ

มิติดานคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

บุคลากรพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางาน

- ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอ
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ทํางาน

8.โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต)

2 2.5 3 3.5 4

100

100

100

100

10

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ



บทที่ 4
การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555 - 2559 เปนสิ่ง
เชื่อมใหการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการเกษตรบรรลุผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจที่ตั้งไว ดังนั้น ยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไว จะแปลงไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนโดยมีแผนงาน/โครงการ
รองรับ รวมทั้งกลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
4.1 การแปลงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555-2559 ไปสูการปฏิบัติ

การนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ สรุปรายละเอียดไดดัง
ตารางการแปลงยุทธศาสตรการบริหารทรัพยกรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555-2559 ดังนี้



-๒๖-

ตารางที่ 3 การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคค พ.ศ.2555-2559 ไปสูการปฏิบัติ

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผูรับ
ผิด
ชอบรวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559
รวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559

มิติดานความสอดคลอง
เชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
การกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการเกษตร

กรมสงเสริม
การเกษตรมีแผน
ดานทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุม
และ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและ
พันธกิจและเปนไป
ตามแนวทางที่ ก.พ. 
กําหนด 

- มีการจัดทําแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคลตาม
แนวทางที่ ก.พ.
กําหนด

1. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานแผน)

3 
แผน

3 3 3 3 3 - - - - - - กกจ./
สพท.
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผูรับ
ผิด
ชอบรวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559
รวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559

มิติดานประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1) มีกระบวนการ
ทํางานที่ได
มาตรฐาน

- จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับการพัฒนา

2. โครงการ
พัฒนา
กระบวนงาน
และฐานขอมูล
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3 
ฐาน 
ขอมูล

3 3 3 3 3 - - - - - - กกจ./
สพท./
ศสท.

2.บุคลากรมี
สมรรถนะพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา

3. โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ดานการพัฒนา
บุคลากร)  

14,  
668 
คน

2,940 3,007 3,007 2,857 2,857 162, 
533, 
900
บาท

23,37
3,500

35,08
2,600

35,08
2,600

34,49
7,600

34,49
7,600

กกจ./
สพท.
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผูรับ
ผิด
ชอบรวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559
รวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559

มิติดานประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหาร
ผลงาน และเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ

1) ระบบการบริหาร
ผลงานและการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
เชื่อมโยงกับระบบ
ผลตอบแทน/การ
แตงตั้งในระดับที่
สูงขึ้น 

- มีมาตรการที่
ผลักดันใหนําผล
การปฏิบัติราชการ
ไปใช

4. กิจกรรม
กําหนด
มาตรการและ
ผลักดันใหเกิด
การบริหารผล
การปฏิบัติงาน
และคาตอบแทน
ที่เปนธรรม

1
มาตร 
การ

1 1 1 1 1 - - - - - - กกจ.

2) บุคลากรมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน

- มีการประกาศ
เกียรติคุณบุคคล
และหนวยงานที่
ไดรับการคัดเลือก
- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ตอการปฏิบัติงาน
- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีตอระบบการ
ประเมินผลงาน

5.  โครงการ
คัดเลือก
บุคลากรและ
หนวยงานดีเดน
ประจําป 

77 
จังหวัด

77 77 77 77 77 7.5
ลาน
บาท

1,500
,000

1,500
,000

1,500
,000

1,500
,000

1,500
,000

กกจ./
หนวย
งาน
ที่เกี่ยว
ขัอง
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผูรับ
ผิด
ชอบรวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559
รวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559

และคาตอบแทน
และการเลื่อน
ระดับที่สูงขึ้น

มิติดานความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การบริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรรมาภิ
บาล

บุคลากรมีความ
เชื่อมั่นตอ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรที่มีตอ
กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

6. โครงการ
พัฒนา
กระบวนงาน
และฐานขอมูล
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานธรรมมา   
ภิบาล)
7. กิจกรรม 
เผยแพรขอมูล
และกระบวน
งานดานการ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   

1 
กระ 
บวน
งาน

1 1 1 1 1 - - - - - - กกจ./
สพท.



-๓๐-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ผูรับ
ผิด
ชอบรวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559
รวม ป

2555
ป

2556
ป

2557
ป

2558
ป

2559

มิติดานคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

บุคลากรพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการ
ทํางาน

- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีตอ
สภาพแวดลอม
และบรรยากาศใน
การทํางาน

8.โครงการ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต)
    
    
    

1 
โครง 
การ

1 1 1 1 1 - - - - - - กกจ./
หนวย
งานที่
เกี่ยว 
ของ
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4.2 กลไกขับเคลื่อนและเครื่องมือ
การแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2555 - 2559 ไปสูการปฏิบัติเพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากจะใชแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานแลว 
ยังตองมีเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนอื่นๆ ที่เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะผลักดันไปพรอมๆ กัน ดังตอไปนี้

กลไกขับเคลื่อน
1. ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารของหนวยงานยอย รวมทั้งผูรับผิดชอบดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ใหความสําคัญและผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
2. จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบหลัก 

ที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับหนวยงานยอย เพื่อ

2.1  เปนเครือขายในการถายทอดตัวชี้วัดลงสูการปฏิบัติของหนวยงานยอย
2.2  กระจายเปาหมาย ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 สรางความรูความเขาในองคกรทุกระดับเพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

อยางเปนระบบ

3. ผลักดันใหแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2555 - 2559 เปนกรอบ/แนวทาง
ในการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

3.1 เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานในแนวทางและทิศทางเดียวกัน
3.2 มีระบบแผนปฏิบัติการประจําปที่สามารถใชประกอบในการปฏิบัติงาน และ

การวางแผนในอนาคต
4. ใหมีการติดตามและรายงานผล ขอขัดของ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เครื่องมือ
1. ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2555 - 2559 กรมสงเสริมการเกษตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556
3. ระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ/เชื่อมโยงกับ   

 การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. คูมือ/แนวทางการดําเนินงาน
5. เอกสาร/สื่อความรูตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม
8. กรอบ/ทิศทางแนวนโยบายระดับประเทศและระดับกรม
9. แผนพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร แผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และ 
    แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล



บทที่ 5
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

5.1 การติดตามผลการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555 - 2559 กรมสงเสริมการเกษตร เมื่อไดแปลง

ไปสูการปฏิบัติแลว สิ่งที่ตองดําเนินการตอเพ่ือใหทราบวามีการนําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู
การปฏิบัติเปนไปในทิศทางใด และจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเปาหมายไวหรือไม จึงตองมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงการวางแผนใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ รวมทั้ง       
มีความเปนไปไดที่จะบรรลุผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันจะสงผลใหบรรลุ     
ถึงความสําเร็จของยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรดานอื่น ๆ ตามเปาประสงคที่ตั้งไวดวย รายละเอียด
ตามแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้



-๓๓-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ การติดตามผล

มิติดานความสอดคลอง
เชิงกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
การกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการเกษตร

- กรมสงเสริมการเกษตรมีแผน 
ดานทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุมและ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและพันธกิจและ
เปนไปตามแนวทางที่ ก.พ. 
กําหนด 

- มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางที่ 
ก.พ.กําหนด

1. โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานแผน)

กกจ./สพท. ป 2555-2559



-๓๔-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ การติดตามผล

มิติดานประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล

1) มีกระบวนการทํางานที่ได
มาตรฐาน

- จํานวนกระบวนงานที่ไดรับการพัฒนา 2. โครงการพัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

กกจ./สพท./
ศสท.

ป 2555-2559

2) บุคลากรมีสมรรถนะ พรอม
ที่จะปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 3. โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานการ
พัฒนาบุคลากร)  

กกจ./สพท. ป 2555-2559



-๓๕-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ การติดตามผล

มิติดานประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหาร
ผลงาน และเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ

1) ระบบการบริหารผลงานและ
การ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเชื่อมโยงกับระบบ
ผลตอบแทน/การแตงตั้งใน
ระดับที่สูงขึ้น  

- มีมาตรการที่ผลักดันใหนําผลการปฏิบัตริาชการไปใช 4. กิจกรรมกําหนด
มาตรการและผลักดัน
ใหเกิดการบริหารผล
การปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนที่เปน
ธรรม

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ป 2555-2559

2) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน

- มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานที่ไดรับ 
การคัดเลือก
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบการ
ประเมินผลงานและคาตอบแทนและการเลื่อนระดับที่
สูงขึ้น

5.  โครงการคัดเลือก
บุคลากรและ
หนวยงานดีเดน
ประจําป 

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ป 2555-2559



-๓๖-

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค   ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ การติดตามผล

มิติดานความพรอมรับผิด
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
การบริหารทรัพยากร
บุคคลตามหลักธรรมา    
ภิบาล

บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล

- ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรท่ีมีตอกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

6. โครงการพัฒนา
กระบวนงานและ
ฐานขอมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ดานธรรมมาภิบาล)
7. กิจกรรม เผยแพร
ขอมูลและ
กระบวนงานดานการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

กกจ./สพท. ป 2555-2559

มิติดานคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหวางชีวิต
และการทํางาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน 

บุคลากรพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ในการทํางาน

- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในการทํางาน

8.โครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต)

กกจ./
หนวยงานที่
เกี่ยวของ  

ป 2555-2559
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5.2 การรายงานผล
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร

บุคคล ป 2555 - 2559 กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุง แกไข และพัฒนางานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยใหมีการรายงานผล
เปนรายป ตามน้ําหนัก/ระดับความสําคัญของขอมูลที่จะตองรายงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนยุทธศาสตรบริหารทรัพยากร
บุคคล ป 2555 - 2559

2. แผนการปฏิบัติการประจําปของหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการดําเนินงาน
3. ผลการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ขอขัดของ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล



ภาคผนวก



ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2555-2559)
กับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2555-2559)

1. การกําหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตร
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และเสริมสรางขวัญกําลังใจ
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

ยุทธศาสตร
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1. การตอบสนองตอนโยบายสําคญัของรัฐบาล
2. การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคการเกษตร
3. การเสริมสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนของภาคการเกษตร
4. การใหบริการทางการเกษตร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตร
     การพัฒนาองคกรในภาพรวม ในดานการบริหารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงาน  
       การบูรณาการการทํางาน
     สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการ 
       ความรูในทุกระดับ เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบนฐานของความรู
       ไดอยางมีประสิทธิภาพและกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู     
    การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
       การเขารวมเปนประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
กรมสงเสริม
การเกษตร

1. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานแผน)
2. โครงการพัฒนากระบวนงานและฐานขอมลูดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานการพัฒนาบุคลากร)  
4. กิจกรรมกําหนดมาตรการและผลักดันใหเกิดการบริหารผลการปฏิบัติงานและ  
    คาตอบแทนที่เปนธรรม
5.  โครงการคัดเลือกบุคลากรและหนวยงานดีเดนประจําป 
6. โครงการพัฒนากระบวนงานและฐานขอมลูการบริหารทรัพยากรบุคคล
    (ดานธรรมมาภิบาล)
7. กิจกรรม เผยแพรขอมูลและกระบวนงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต)

โครงการรองรับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร

ผ 1



โครงสรางกรมสงเสริมการเกษตร

สํานักงานเลขานุการกรม หนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค
กองการเจาหนาที่ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-6
กองคลัง  พืชสวน 13 ศูนย
กองแผนงาน  พันธุพืชเพาะเลี้ยง 10 ศูนย
ศูนยสารสนเทศ  ผึ้ง 5 ศูนย
กองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ

 จักรกล 4 ศูนย

กองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

สํานักพัฒนาเกษตรกร  ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตร 1 ศูนย
สํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยี

 ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง 6 ศูนย

สํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร

 ศูนยบริหารศัตรูพืช 9 ศูนย

สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร

อธิบดี

รองอธิบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝายบริหาร

รองอธิบดี
ฝายสงเสริมและฝกอบรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาคราชการบริหารสวนกลาง

หนวยงานปฏิบัติในพื้นที่

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
77 จังหวัด

สํานักงานเกษตรอําเภอ 
882 อําเภอ

กลุมเปาหมายการทํางาน

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจําตําบล 7,107 ศูนย

เกษตกร ชุมชน

ผ 2
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