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สานักงาน ก.พ. ได้นาการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human Resource
Scorecard) มาเป็นเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ และภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเปูาหมายให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยกาหนดกรอบมาตรฐานความสาเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้ 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 2) มิติด้านประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3) มิติด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 4) มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 5) มิติด้านคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2561 - 2565 ตามแนวทาง HR Scorecard เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
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2561

สารบัญ

สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
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- ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
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- แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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- การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS matrix) เพือ่ หาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
บทที่ 4 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
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บทที่ 1
บทนา
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรภาคการเกษตร ครอบคลุมอยู่ทุกระดับในพื้นที่
โดยมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กาหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริ การเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ และสร้างค่านิยม ความมี คุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บุคลากรให้ดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทาแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนามาประกอบการจัดทาแผนฯ และเป็น
แนวทางในการดาเนิน การของกรมส่ง เสริม การเกษตรด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ให้เ ป็น ไปตาม
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) และแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒560 - ๒๕64)
3. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
6. ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
7. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนปฏิบัติงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
9. เปูาประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตร
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (2560ก) แสดงข้อมูล
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2
กรมส่งเสริมการเกษตร นายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทาง และประเด็น
การพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒560 - ๒๕64)
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560ข) รายงานว่า
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อยอด
ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ในแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก
๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
2.1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๕) เพิ่มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจัดการระบบสุ ขภาพภาครั ฐ และปรับระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ
๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุ ด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
๒) การกระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
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๓) เสริ มสร้ างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
2.1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง และด้านการเงิน
๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่ง ขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริ การ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและ
อานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
2.1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) การรั ก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ สร้ า งสมดุ ล ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๒) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรน้ าเพื่อให้ เ กิด ความมั่ นคง
สมดุล และยั่งยืน
๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
2.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) การรั กษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
๒) การพัฒนาเสริ มสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล
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๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความ
ต้องการ
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย
โปร่งใส และยุติธรรม
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
2.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
๔) พัฒนาด้านพลังงาน
๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๖) พัฒนาระบบน้าประปา
2.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๓) พัฒนาสภาวะแวดล้ อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
2.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจน
สู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้ นนา พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย

5
๒) การพัฒนาเมือง
๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
2.1.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย
๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT - GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ
การลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ
๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงในทุก
ด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
2.2 แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2
(พ.ศ. ๒560 – ๒๕64)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) รายงานข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒560 - ๒๕64) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ถือเป็นกรอบแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
การเกษตรในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒560 - ๒๕64) และนโยบายรัฐบาล
การกาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เน้นความต่อเนื่อ งกับแผนที่ผ่านมา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อผลักดัน
ให้สามารถดาเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องการ
พัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการทาเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่
การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
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ดังนั้น การพัฒนาการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญในระยะ 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ คือ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนาการผลิต ชีวิตเกษตรกร
มีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”
เปูาหมาย
๑. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 85 ในปี ๒๕64
๒. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2564
3. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี
4. จานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) จะสามารถบรรลุเปูาหมายได้ โดยมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงและภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมา
ตั้งแต่แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 โดยเน้นการขยายผลการทาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ
สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร สร้างระบบสวัสดิการและดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้สิน
ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการทาเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต แปรรูป และ
การตลาด ตลอดจนสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ใช้การตลาดนาการผลิตด้วยการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เกษตรกร กับภาคเอกชน
เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร และโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว
(Story) ให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นจุดขาย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้า งความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
ตลอดจนสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร การดาเนินงานดังกล่าวควรให้
ความสาคัญกับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันในการพัฒนาระดับภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีศักยภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยกาหนดกรอบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และสร้างการเชื่อมโยงของข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมการ
นางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เน้นการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย
และกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป็นประเด็นสาคัญของการพัฒนาภาคเกษตรบนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัด
โดยเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนกิจกรรมเกษตร
เชิงอนุรักษ์เพื่อคงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า และพื้นที่ทากินทางการเกษตร และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการปรับกระบวนการทางานภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และกระบวนการ
ทางานอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนากฏหมาย
ใหม่ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรให้สามารถปรับตัวและทางานในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) รายงานภาพรวม
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ดังนี้
๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
๒) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
๔) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
๕) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๖) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
๘) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๑๐) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
๑๑) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3.1 ประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน
แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน มีประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญ โดยสรุปใน
๖ มิติ ดังนี้
๓.๑.1 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
การขับ เคลื่ อนการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าจะดาเนินการผ่ านแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ๔ ด้านหลัก ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และแผนการปฏิรูปด้านการสาธารณสุข โดยจัดให้มีคณะกรรมการที่ทา
หน้าที่ในการเสนอมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม และการจัดตั้งสานักงานทาหน้าที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลื่อมล้า เพื่อวางกรอบแนวทาง สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยผ่านกลไกระดับประเทศ ระดับ
หน่วยงาน และระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมจะรวมถึงการปรับปรุงกลไก
ทางการบริหาร และกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี เพื่อให้ ผู้ประกอบการและประชาชนที่ไม่อยู่ในฐาน
ภาษีเข้าสู่ ระบบฐานภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลการเสี ยภาษีระหว่างหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ และการหักค่าลดหย่อนที่เป็น
ธรรมและเหมาะสมกับระดับรายได้ รวมทั้งการสร้างกลไกทางภาษีที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในสังคม การ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากการขั บ เคลื่ อ นการลดความเหลื่ อ มล้ าดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว การ
ดาเนินการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมจะมุ่งเน้นการส่งเสริมวิส าหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อให้
เกิดธุรกิจที่จะกระจายผลกาไรกลับสู่สังคมและชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชน
และชุมชน การพัฒ นาปั จ จัย การผลิ ตในภาคเกษตรทั้งในด้านแหล่ งน้า ระบบชลประทาน และระบบการ
ประกันภัยพืชผล และการพัฒนาแรงงานในภาคเกษตรและแรงงานในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้มีความสามารถ
มากขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ในระดับบุคคล นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวินิจฉัยโรคขั้นต้นสามารถดาเนินการได้ผ่าน
คลินิกหมอครอบครัว และระบบการแพทย์ทางไกล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของตนได้เมื่อ
ต้องการ และภาครั ฐสามารถบริ ห ารจั ดการด้านการเงินการคลั งเพื่อสนับสนุน สวัสดิการด้านสุ ขภาพและ
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.1.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศจะเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระดับผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ และเชื่อมโยงการผลิตของไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสาคัญของ
ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมธุรกิจ Start Up การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ เช่น แหล่งน้า การเชื่อมโยงพื้นที่ภายในประเทศและกับประเทศในภูมิภาค และการพัฒนา
ด้านพลังงาน
ในภาพรวมของการปฏิรูปเศรษฐกิจจะมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตใน
ภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคการบริ ก าร และการสร้ า งนวั ต กรรม โดยสร้ า งระบบกลาง ( Single
Platform) เชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม ครอบคลุมการทาหน้าที่ของ
หน่วยงานในการเพิ่มผลิตภาพ การจัดการโครงสร้างด้านการมาตรฐาน (Quality Infrastructure) และการ
สร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม ให้ทางานไปในทิศทางที่หนุนเสริมกันอย่างเป็นระบบ มีการ
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นาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ และประเมินผลการ
ดาเนินนโยบายอย่างครบวงจร การจัดทาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) ทั้งในภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในต่างประเทศ และผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับตลาดในภูมิภาค ส่งเสริม
การเริ่มต้นทาธุรกิจในรูปแบบ Start Up และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต เช่น
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟู า อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงาน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ เป็นต้น เพื่อยกระดับฐานการผลิตของไทยให้
สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว รวมทั้งการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรและแรงงานที่มีความสามารถ
สูง ในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนปฏิรูป
ระบบการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว
นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศตั้งแต่การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิ บั ติง าน การปรั บ โครงสร้ า งการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาก าลั ง การผลิ ต ไฟฟู า การส่ ง เสริ มการแข่ งขั น ใน
อุตสาหกรรมไฟฟูาและก๊าซธรรมชาติที่สามารถสร้างความสมดุลกับความมั่นคงทางพลังงาน การส่งเสริมการ
ผลิตพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนและชุมชน และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยเฉพาะ
ระบบส่งและจาหน่ายไฟฟูาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถรองรับการ
สร้างตลาดซื้อขายไฟฟูาในอนาคต
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจในระดับชุมชน จะมุ่งเน้นการรวมกลุ่มใน
ระดับชุมชนทั้งในส่วนของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่เชื่อมโยงการผลิตของชุมชนสู่
ตลาดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกในการสร้างงานและรายได้ภายในชุมชน และการจัดตั้ง
กองทุน Social Investment Fund เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมผู้ประกอบการ สาหรับการพัฒนาในระดับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้
การปฏิรูปกฏหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะมุ่งเน้น
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการทาธุรกิจและลดภาระในเชิงข้อกฎหมายของผู้ประกอบการทุก
ระดับ มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เอื้อต่อการทาธุรกิจทั้งในด้านระบบการอนุมัติ/อนุญาต ระบบการอานวยความ
สะดวก ทางการค้า รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและมาตรการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ
ธุร กิจ Start Up และการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติภ ารกิ จของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ ย วข้อง กั บ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่สาหรับการเกษตร เพื่อให้เกิดการทาการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นระบบ
๓.1.๓ การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง
การสร้ างสั งคมและชุมชนที่เข้มแข็งจะขับเคลื่ อนการดาเนินการตั้งแต่ระดับ
บุคคลถึงระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนทุกกลุ่มมีความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ มีหลักประกันทาง
รายได้ในวัยเกษียณ ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระการลงทุนทางสังคมของรัฐบาล ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุน
เพื่อสังคม ในการดาเนินการปฏิรูปสังคมจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานของคนไทย โดยมุ่งเน้น ให้คนไทยมีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น ภาครัฐ
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ส่งเสริ มให้ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการกันเองและทางาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ ในขณะที่สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี รวมทั้งภาครัฐกระจายอานาจการบริหารจัดการในท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
การให้องค์กรท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูล และบริหารข้อมูลของชุมชน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมกับ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้ มแข็งจะ
มุ่งเน้นการขจัดอุปสรรคในเชิงโครงสร้างซึ่งรวมถึงการจัดการข้อ มูลและองค์ความรู้ทางสังคม เน้นการสร้าง
กลไกและเครื่องมือที่ทาให้หน่วยงานภาครัฐทราบความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน สามารถนาไป
จัดทานโยบายที่สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและให้
เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านสังคมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังเน้นให้สังคมเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับในความ
แตกต่างและมีความเอื้ออาทรกันผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรม ทางสังคม เช่น การจัดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงความคิด เห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในรูปแบบการมีส่วนร่วมและการ
ปรึกษาหารือ เพื่อสร้างการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ผ่านการให้ความรู้ในโรงเรียนต่าง ๆ ตั้ง แต่ระดับปฐมวัย รวมทั้งการบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้
อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
๓.1.๔ การฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การขับเคลื่ อนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะให้ความ
สาคัญกับการดาเนินการใน ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ทรัพยากรทางบก ๒) ทรัพยากรน้า ๓) ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง ๔) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ๕) สิ่ ง แวดล้ อ ม และ ๖) ระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ เพื่อสร้างฐานทรัพยากรของประเทศในระยะ
ยาวควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเป็นเอกภาพสามารถปู องกัน ปราบปราม และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ของชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ การดาเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศจะครอบคลุมการสร้าง
กลไกการ มีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่น และชุมชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ทั้งใน
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และการเฝู าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
งานวิจัยด้านปุาไม้ สัตว์ปุ า และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่ อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชี ว ภาพในเชิ ง เศรษฐกิ จ การจั ด ท าแผนการใช้ ที่ ดิ น ระดั บ ต าบลเพื่ อสนั บ สนุ น ภาค
การเกษตร ผลักดัน การจั ดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้าระดับชุมชน และศูนย์ข้อมูลน้าระดับจังหวัด
รวมทั้งระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
สาหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยี และกลไก
การสร้าง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดการขยะ น้าเสีย และการระวัง
ปูองกันมลพิษในเขตชุมชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้น
การสอบสวน การระงับข้อพิพาท การพิจารณาคดีและการบังคับคดี เพื่อสร้างการเข้าถึงระบบยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
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๓.1.๕ การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการทางานของภาครัฐ
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐจะมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการที่มุ่ง
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ ทั้งในด้านเอกสาร การชาระค่าธรรมเนียม และการอนุมัติ/
อนุญาต การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปโครงสร้าง
และการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีความกระทัดรัดทั้งในระดับ ส่วนราชการ และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เน้นการบริหารเชิงพื้นที่ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น การวางแผนกาลังคนและนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้กาลังคนภาครัฐอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
สังคมผู้สูงอายุและฐานะการคลัง รวมทั้งพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจที่สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้าสู่
ระบบราชการ และปรับปรุงความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานระดับกรมเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
การปฏิรู ปการบริหารจัดการภาครัฐจะครอบคลุมถึงการปฏิรูปหน่ว ยงานด้าน
เศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ ปรั บ ปรุ งระบบคัดสรรผู้ บริหารระดับสูงในหน่วยงานส าคัญ และพัฒ นาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการกาหนดนโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับ
ภาพรวมและระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเปูาหมายมากขึ้น
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐแล้ว แผนการปฏิรูป
ประเทศจะมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลเพื่อปู องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยสร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเฝู าระวัง ชี้เบาะแส และการรักษาความลับ
ของผู้ชี้เบาะแส ยกระดับหน่วยงานตรวจสอบให้เป็น กลไกอิสระและเป็นมืออาชีพในการเฝู าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้เหลือเท่าที่จาเป็น กาหนดวิธีการ
ยื่นคาขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดระยะเวลาการอนุมัติ อนุญาตที่ชัดเจน กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทีไ่ ม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการแจ้ง
บัญชีทรัพย์สินต่อผู้บังคับบัญชา และส่งเสริมการสร้างจิตสานึกของบุคลากรภาครัฐและประชาชนที่จะไม่อดทน
ต่อการทุจริต
๓.1.๖ การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
การปฏิรูปกฎหมายจะมุ่งเน้นการปรับปรุงหรือยกเลิ กกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะกฎหมายที่ ส ร้างภาระให้ แ ก่ประชาชน รวมถึงการปรั บปรุ ง
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้าในสังคม และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งจะเชื่อมโยงการด าเนิ น การกับ ประเด็น การลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมและการพัฒ นาเศรษฐกิจ การ
ดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในส่วนของการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยดังกล่าวจะจัดตั้งกลไกคณะกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่ในการทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจาเป็นและกฎหมายบางฉบับที่สร้างความไม่เป็นธรรม
อาทิ กฎหมายขายฝาก โดยปรับ ส านั กงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ เป็นส านักงานคณะกรรมการ
ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัยหรือสร้างภาระให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศกาหนดให้มีการ
ตรากฎหมายเท่ า ที่ จ าเป็ น และทบทวนกฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ โดยกาหนดกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การสร้างกลไกส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านกฎหมายสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในขั้ นการบังคับใช้
กฎหมาย การจัดทาและเสนอกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
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สาหรับการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม จะเน้นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทางานที่เน้นการอานวยความยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว แก่
ประชาชน และกาหนดระยะเวลาการทางานทุกขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้ง
ความต่างท้องที่ได้ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถฟู องร้องดาเนินคดีได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ
สอบสวนในคดีสาคัญจะมีอัยการเข้าร่วมในการสอบสวน จัดทาระบบคุ้มครองพยานที่เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สามารถพิจารณาโทษปรับตามฐานรายได้ และมีระบบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในด้านค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรม ทบทวนการแยกประเภทของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะให้สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับ
อันตรายของสารเสพติดแต่ละประเภท การจัดให้มีล่ามที่เพียงพอสาหรับให้บริการในกระบวนการยุติธรรม และ
นาระบบการประชุมทางไกลมาปรับใช้เพื่อให้สามารถบริการล่ามได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ลดอุปสรรคในการคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงต่า และพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานและ
ทันสมัย ตลอดจนการจัดทาระบบประสานเชื่อมโยงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก
จั ด ท าระบบการพิ จ ารณาคดี ท างปกครองที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรมทางปกครองได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย การสร้างกลไกให้ องค์กรเอกชนที่มี
วัต ถุป ระสงค์ใ นการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนสามารถฟู องคดี แทนผู้ เสี ยหายในคดีที่ มีผ ลกระทบต่ อประโยชน์
สาธารณะ และจัดทาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศระดับภาครัฐ
3.2.๑ หน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้างที่ทันสมัย กะทัดรัด และสามารถปรับตัวได้ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลง และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) รวมทั้งมีระบบ
บริ ห ารทรั พยากรบุ คคลที่ส่ ง เสริ มการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง สามารถดึงดูดและ รักษาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถสูง ซึ่งจะทาให้หน่วยงานภาครัฐมีกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ยึด
มั่นในคุณธรรมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล พร้ อมนาการพัฒนาประเทศ (Highly
Competent Public Officials) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา การทุจริต
3.2.๒ ภาครั ฐ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศด้ า นสั ง คมที่ บู ร ณาการทุ ก
หน่วยงานที่ประชาชนมีโอกาสสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งมีระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้าของประเทศที่เป็นบูรณาการ โดยการจัดตั้งสานักงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า
ส่งผลให้ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านความยากจน และความ
เหลื่อมล้าที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (2559) รายงานแผนพัฒ นาดิ จิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ
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4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จะมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลาโดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้า งพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟูา น้าประปา ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
4.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความ
ทันสมัยมีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4.1.2 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของอาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่
ของโลก
4.1.3 จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอม
รวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.1.4 ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยัง
มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผล
ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
4.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจ
ให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ
4.2.2 เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟือง
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
4.2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4.2.4 เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้
ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
4.3.1 สร้ างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึ งและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลสาหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
4.3.2 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี
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4.3.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
4.3.4 เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย
ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.3.5 เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม
สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะมุ่งใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปรับปรุงประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการของหน่ว ยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค ให้เกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
นาไปสู่การหลอมรวมการทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดี ยว นอกจากนี้ รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และ
เสนอความคิด เห็ น ต่ อการด าเนิ น งานของภาครัฐ โดยยุท ธศาสตร์ นี้ ประกอบด้ว ยแผนงานเพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ
4.4.1 จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่อานวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
4.4.2 ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมา
ภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการทางานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน
4.4.3 สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ
4.4.4 พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform)
เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
4.5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาก าลั ง คนให้ พ ร้ อ มเข้ า สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล จะให้
ความส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาก าลั ง คน วั ย ท างานทุ ก สาขาอาชี พ ทั้ ง บุ ค ลากรภาครั ฐ และภาคเอกชน ให้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับ
มาตรฐานสากลเพื่อนาไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
4.5.1 พั ฒ นาทักษะด้า นเทคโนโลยีดิ จิทัล ให้ แ ก่บุค ลากรในตลาดแรงงาน ที่ร วมถึ ง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
4.5.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรใน
สายวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
4.5.3 พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย
กฎระเบียบ กติกา และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวย
ความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึง
สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาค
ส่ ว นเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการใช้ ง านที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต โดยยุ ท ธศาสตร์ นี้
ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
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4.6.1 กาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม
4.6.2 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
ต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
4.6.3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครอง
ผู้บริโภค
5. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) ได้จัดทายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อน
และเสริ มจุ ดแข็ งให้ เอื้ อต่ อการพั ฒ นาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่ อบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ “เกษตรกรมั่ นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เปูาหมาย คือ
5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group,
Smart Enterprise
2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
3) บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบ
รองรับสังคมเกษตรสูงอายุ
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล โดย
ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้แบบองค์รวม
2) ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง
มุ่งสู่การเป็นฟาร์มอัจฉริยะ
5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต้ Thailand 4.0
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้อมูลในระดับโลก
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ SDGs (Sustainable
Development Goals)
2) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรให้มีความสมดุลและยั่งยืน
5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้เป็น Smart officers และ Smart researchers
2) เชื่อมโยงและบูรณาการการทางานของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยกลไกประชารัฐ
และปรับระบบบริหารงานให้ทันสมัย
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

6. ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560ข) ได้จัดทายุทธศาสตร์สานักงาน ก.พ.
โดยกาหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ไว้ดังนี้
6.1 กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของ
คนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
6.1.1 ระบบการสรรหาที่ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดี
คนเก่งที่เหมาะสมกับส่วนราชการ
6.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสรรหาและเลือกสรรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
6.2 กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ (Department focused HR Platform) โดยดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
6.2.1 ระบบจาแนกตาแหน่งที่รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คล่องตัว สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
6.2.2 ระบบค่าตอบแทน ที่เพิ่มความสามารถของส่วนราชการในการดึงดูดและรักษา
บุคลากรคุณภาพ
6.2.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ
6.2.4 ระบบการแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อน ที่คล่องตัว โปร่งใส เป็นธรรม
6.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity &
Passion) โดยดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
6.3.1 ระบบทุนรัฐบาล ที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดี สนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
และมีความเป็นบูรณาการระหว่างแหล่งทุนต่าง ๆ
6.3.2 ระบบการพัฒนาข้าราชการ ที่ส่งเสริมการเตรียมกาลังคนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
6.3.3 ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ที่สอดคล้องกับการบริบทของส่วนราชการ
6.3.4 ระบบมาตรฐานวินัย ที่มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ และเป็นธรรม
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6.4 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)
โดยดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ ได้แก่
6.4.1 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
6.4.2 ระบบการพัฒนานโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือนที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4.3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ที่ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในด้านการบริหาร
7. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนปฏิบัติ

งานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
กรมส่งเสริมการเกษตร (2560) ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไว้ 5 ประเด็น คือ
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐาน
สากลด้วยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด
7.4 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการผลิ ต ที่เป็น มิตรกั บสิ่ ง แวดล้ อม และบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรการเกษตร
7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ระยะ 20 ปี
ระยะ 5 ปี
เปูาหมาย
เปูาหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความ
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80
เข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 25
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจ
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
3) เกษตรกรทุกคน เป็น Smart Farmer
3) เกษตรกรร้อยละ 15 เป็น Smart Farmer
4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 4) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 100
เกษตรที่มีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ระยะ 20 ปี

ระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ 1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่
มีความเข้มแข็ง
มีความเข้มแข็ง
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer
3) ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer
4) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ 4) ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความเข้มแข็ง
ผลิตสินค้าเกษตรที่มี
แนวทาง/โครงการหลัก
1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2) ส่งเสริมการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ
3) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน
6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วย
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระยะ 20 ปี
ระยะ 5 ปี
เปูาหมาย
เปูาหมาย
1) การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช 42 ล้านไร่ 1) การทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช 10 ล้านไร่
2) เกษตรกรร้อยละ 80 ผลิตสินค้าเกษตรที่มี
2) เกษตรกรร้อยละ 20 ผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน
คุณภาพและมีมาตรฐาน
3) ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3) ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น
4) รายได้เฉลี่ยเกษตรกร 390,000 บาท
4) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน
ในปี 2564
5) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) พื้นที่ทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช
1) พื้นที่ทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าเกษตร 2) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือ 3) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และ/หรือ
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มผลผลิต
4) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/คน)
4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
5) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
5) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้
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แนวทาง/โครงการหลัก
1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) พัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ
4) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย
ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ระยะ 20 ปี
ระยะ 5 ปี
เปูาหมาย
เปูาหมาย
1) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
1) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ชุมชนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2) มีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
2) มีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและ 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาให้มีมูลค่าสูงขึ้น
วิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาให้มีมูลค่าสูงขึ้น
2) จานวนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
2) จานวนช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
แนวทาง/โครงการหลัก
1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) พัฒนาตลาดและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และขยายงานส่งเสริมการเกษตรสู่ภาคบริการ
4) เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทย
ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ระยะ 20 ปี
ระยะ 5 ปี
เปูาหมาย
เปูาหมาย
1) เกษตรกรมีการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
1) เกษตรกรมีการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
2) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
2) เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและปัจจัยการผลิตได้อย่างมี
การเกษตรและปัจจัยการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุชนมีความเข้มแข็งในระดับ 3) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุชนมีความเข้มแข็งในระดับ
A ร้อยละ 100
A ร้อยละ 25
4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ 4) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ
A+ และ A ร้อยละ 100
A+ และ A ร้อยละ 40
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ระยะ 20 ปี

ระยะ 5 ปี

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) จานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน
1) จานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถบริหารจัดการ
2) ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและปัจจัยการผลิตได้อย่าง
ทรัพยากรการเกษตรและปัจจัยการผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความ
3) ร้อยละของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง
เข้มแข็ง
4) ร้อยละของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีความ
4) ร้อยละของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง
เข้มแข็ง
แนวทาง/โครงการหลัก
1) สนับสนุนการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
2) ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระยะ 20 ปี
ระยะ 5 ปี
เปูาหมาย
เปูาหมาย
1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกคน
1) ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 25
เป็น Smart Officer
เป็น Smart Officer
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
2) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 25
ทุกหน่วยงานเป็น Smart Office
เป็น Smart Office
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็น 1) ร้อยละของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่
Smart Officer
เป็น Smart Officer
2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่เป็น Smart Office
ที่เป็น Smart Office
Smart Officer หมายถึง บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น
เปูาหมายในการพัฒนาให้เป็น Smart Officer ที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและ
นโยบาย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนาเกษตรกร
สู่ Green Economy และ Zero waste agriculture มีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ
แนวทาง/โครงการหลัก
1) พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
2) พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
3) เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้
4) พัฒนาสานักงานให้เป็น Smart Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
5) พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมการเกษตร และจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ
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8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร

วิสัยทัศน์
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตาม
ความต้องการของตลาด
3) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่
เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทางานกับ
ทุกภาคส่วน
ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กรมส่งเสริมการเกษตร (2557) ระบุว่า กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริม การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 2 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การ
เพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กาหนดมาตรการและ
แนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
๓) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
๔) ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร
๕) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
7. เป้าประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตร
เปูาประสงค์
1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถ
แข่งขันได้
3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน
เปูาหมาย
1) องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ A ร้อยละ 80
2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 390,000บาท/คน
4) เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ตัวชี้วัด
1) ร้อยละขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
2) คุณภาพชีวิตของเกษตรกร
3) รายได้ต่อหัวของเกษตรกร (บาท/คน)
4) ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนาไปประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้
ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของ
คนดี คนเก่ง
2. กลยุทธ์การกระจายอานาจและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภมู ิและ
คุณภาพข้าราชการ
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
นโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ ๑2
(พ.ศ. ๒560 – ๒๕64)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

การพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
มาตรฐานความสาเร็จ 5 มิติ ประกอบด้วย
1. มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
2. มิติด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล
3. มิติด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากร
บุคคล
4. มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5. มิติด้านคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่าง
ชีวิต และการทางาน

ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร 20
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผน
ปฏิบัติงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพองค์กร
และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

- สถานการณ์กาลังคนของกรมส่งเสริมการเกษตร
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และการกาหนดกลยุทธ์
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างอายุของบุคลากรในหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
5. ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
6. การรักษากาลังคนที่มีความจาเป็นต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร
7 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม
8. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร

ภาพที่ 1 แบบแสดงการเชื่อมโยงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561 – 2565
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บทที่ 2
การพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560ก) แสดงข้อมูลเรื่อง HR Scorecard หรือ การ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์ก รให้มีความเข้มแข็งและสอดรับ
กับภารกิจขององค์กร โดยสานักงาน ก.พ.ได้กาหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้
1. นา HR Scorecard มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
HR Scorecard
3. กาหนดให้การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของสานักงาน
ก.พ.ร.
องค์ประกอบของการประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย HR Scorecard
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1) มาตรฐานความสาเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด (Standard
for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วน
ราชการต้องบรรลุ
2) ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการและการดาเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทาให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุ
มาตรฐานความสาเร็จ
3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสาเร็จ (Measures and Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ว่า
ส่วนราชการและจังหวัดมีความคืบหน้าในการดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
4) ผลการดาเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและจังหวัด
ได้ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานแห่งความสาเร็จ ทั้งนี้ มาตรฐานความสาเร็จที่เป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบริหารทรัพยากร
บุคคลให้บรรลุ เป็นมาตรฐานความสาเร็จ 5 มิติ ประกอบด้วย
(1) มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
(2) มิติด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) มิติด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) มิติด้านคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
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มาตรฐานความสาเร็จ 5 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัดมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้
1) นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับเปูาหมาย
พันธกิจของส่วนราชการและจังหวัด
2) มีการวางแผนและบริหารกาลังคน (Workforce Planning and Management)
3) มีการบริหารกาลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management)
4) มีการสร้าง พัฒนา และสืบทอดของตาแหน่งบริหาร (Continuity and Replacement Plan)
สิ่งที่ส่วนราชการควรดาเนินการ คือ
1) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2) แผนบริหารอัตรากาลัง
3) การบริหารกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริ หารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย เป็นต้น มีความถูกต้องและทันเวลา
2) ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายเหมาะสม
สะท้อนผลิตภาพและคุ้มค่า
4) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมามาใช้ในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ส่วนราชการควรดาเนินการ คือ
1) จัดระบบงานบุคคลเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา
2) ประเมินความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3) จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน
4) ระบบงานอัตโนมัติรองรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงานโครงการและ
มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขอบส่วนราชการและจังหวัด ก่อให้เกิดผลดังนี้
1) การรักษาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ
และจังหวัด
2) ความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
4) มีระบบการบริหารผลงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลตอบแทน
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สิ่งที่ส่วนราชการควรดาเนินการ คือ
1) การรักษากาลังคนที่มีความจาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย
2) การเรียนรู้และพัฒนา
3) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการและ
จังหวัดจะต้อง
1) การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การดาเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม
2) ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและพร้อมให้มีการตรวจสอบ
สิ่งที่ส่วนราชการควรดาเนินการ คือ
1) กระบวนการและการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส
2) ราชการใสสะอาด
มิ ติ ที่ 5 คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การท างาน หมายถึ ง การที่
ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานและระบบงาน
2) การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมายกาหนด
3) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
สิ่งที่ส่วนราชการควรดาเนินการ คือ
1) สภาพแวดล้อมการทางานที่ทันสมัย
2) สวัสดิการ
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
ส านั กงาน ก.พ. ได้ก าหนดขั้ นตอนการจัด ทาแผนกลยุท ธ์ด้ านการบริ ห ารทรัพยากรบุ คคล
ตามแนวทาง HR Scorecard โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาหรื อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
ตามแนวทาง HR Scorecard
2. ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
2.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
3.1 วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
3.2 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ของแต่ละเปูาประสงค์ โดยการ
4.1 กาหนดเปูาประสงค์
4.2 กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) และค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด
5. จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผนกลยุทธ์ฯ ต่อฝุายบริหาร

บทที่ 3
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ
ส่วนราชการ และช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่ งเสริ มให้ การบริ ห ารงานขององค์กรเกิดผลสั มฤทธิ์ ตามวิสั ยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
HR Scorecard และการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ประเมินสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
4. คณะทางานฯ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565
เสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
5. แปลงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี 2561 - 2565
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางและเป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์กาลังคนของกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์กาลังคนของกรมส่งเสริมการเกษตร
ดังนี้
ตารางที่ 6 สถิติอัตรากาลังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 - 2561
ปี
2511
2531
2541
2551
2561

ข้าราชการ (ราย)
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
2,074
1,779
1,139
1,186

9,514
10,173
8,837
8,092

รวม
1,726
11,615
11,951
9,976
9,278

ลูกจ้างประจา
(ราย)
3,263
2,656
1,277
668

พนักงานราชการ (ราย)
กรอบตาแหน่ง

2,395
2,495

รวม
(ราย)
1,726
14,878
14,608
13,648
12,441

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561ง.
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ตารางที่ 7 โครงสร้างอายุข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
ช่วงอายุ (ปี) ส่วนกลาง/กทม.
จังหวัด
อาเภอ
(ราย)
(ราย)
(ราย)
ไม่เกิน 30
95
122
380
31 - 35
205
422
1,080
36 - 40
215
366
970
41 - 45
119
224
413
46 - 50
109
152
273
51 - 55
139
231
616
56 ปีขึ้นไป
214
401
1,780
รวม
1,096
1,918
5,512
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561จ.

รวม
(ราย)
597
1,707
1,551
756
534
986
2,395
8,526

ร้อยละ
7.00
20.02
18.19
8.87
6.26
11.56
28.10
100

ตารางที่ 8 การสูญเสียอัตรากาลังข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ปีงบประมาณ (ราย)
เหตุในการออกจากราชการ
รวม
2557 2558 2559 2560 2561
ทั้งหมด
ลาออกจากราชการ
148 165 276 205 221 1,015
เสียชีวิต
42
19
20
20
10
111
ออกจากราชการเหตุวินัย
2
5
3
2
1
13
โอนไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น
7
13
7
13
7
47
โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
49
52
50
35
30
216
เกษียณ
227 266 349 394 455 1,691
รวม
475 520 705 669 724 3,093
หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561ข.

ตารางที่ 9 จานวนผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ( พ.ศ. 2561 – 2570)
ประเภท
ปีที่เกษียณ (พ.ศ.)
หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
2565 2566
2567
ส่วนกลาง/กทม.
36
39
59
49
48
29
29
จังหวัด
59
96
96
108
83
41
39
อาเภอ
360
456
443
392
230
150
131
รวม
455
591
598
549
361
220
199
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561ฉ.

2568
30
50
106
186

2569
18
45
92
155

รวม ร้อยละ
2570
32 369 10.66
39 656 18.95
76 2,436 70.38
147 3,461 100.00

ตารางที่ 10 การศึกษาของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร
ประเภท
ระดับการศึกษา (ราย)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ข้าราชการ
872
6,244
1,389
21
ลูกจ้างประจา
619
35
พนักงานราชการ
1,069
989
1
รวม
2,560
7,268
1,390
21
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561ก.

รวม
8,526
654
2,059
11,239
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ตารางที่ 11 ผลการดาเนินงานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ข้อมูลย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อตาแหน่ง/สายงาน
รองอธิบดี (นักบริหาร)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักวิชาการเกษตร)
ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
ผู้อานวยการกอง/ศูนย์
เกษตรจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนกลาง (นักวิชาการสถิติ)
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบตั ิการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบตั ิการ (วิศวกรการเกษตร)
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
เกษตรอาเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
ผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ภายใต้กลุ่ม (นักวิชาการสถิติ)
เกษตรตาบล (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ)
หัวหน้าฝุายสื่อสาร (นายช่างไฟฟูา)
หัวหน้าฝุายโสตทัศนูปกรณ์ (นายช่างเทคนิค)
รวม

ระดับตาแหน่ง
ต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
สูง
สูง
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
อาวุโส
อาวุโส
อาวุโส

ผลการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ย้อนหลัง 5 ปี
ปี 56
ปี 57
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61 รวมทั้งสิ้น
(จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน) (จานวน)
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
12
12
24
1
1
1
1
2
2
2
2
4
19
13
9
2
43
109
83
119
311
1
1
75
134
209
11
3
12
39
5
4
74
1
1
1
1
157
78
41
271
5
127
679

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561ค.
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร นามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประสบความสาเร็จ
โดยข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้ ส่วนหนึ่งนามาจากการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งเสริมการเกษตร ในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. นักส่งเสริมรุ่นใหม่มีการใส่ใจในการค้นหานวัตกรรม ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การทางานในพื้นที่เน้นการทางานเป็นทีมทาให้เกิดความสามัคคีในการทางาน
3. มีโครงสร้างการทางานที่ครอบคลุมทุกระดับโดยเฉพาะระดับตาบล ซึ่งใกล้ชิดเกษตรกรมากที่สุด
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ กระจายอยู่ในพื้นที่ ทางานใกล้ชิดกับเกษตรกร
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถพัฒนาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้
5. บุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ยอมรับและมีการปรับแนวคิดในการทางาน
6. บุคลากรมีความสามารถ เสียสละ เข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
7. มีการรายงานข้อมูล/สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่าน Social Media ช่วยให้สามารถตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
8. มีข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
9. มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับการสื่อสารและการประชุมผ่านระบบ Video Conference
10. มีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรในชุมชน
จุดอ่อน (Weakness)
1. การบริหารงานยังเป็นแบบตั้งรับมากกว่าการดาเนินการเชิงรุก และยังไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนและนาองค์กรอย่างแท้จริง
2. การกาหนดตัวชี้วัดส่วนใหญ่มุ่งเน้นเชิงปริมาณและไม่สะท้อนผลการดาเนินงานในเชิงคุณภาพ
3. การบูรณาการงานร่วมกันภายในกรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ
4. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีภารกิจมาก รวมทั้งได้รับการมอบหมายงานนอกภารกิจเพิ่มเติมซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5. การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอและ
ไม่ทันสมัย
6. ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการส่งเสริมการทา
การเกษตรแบบ Smart Farming
7. บุคลากรบางส่วนโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
8. มีบุคลากรใกล้จะเกษียณเป็นจานวนมาก แต่การสร้างบุคลากรทดแทนทาได้ล่าช้า
9. การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วนภายใต้เวลาที่จากัด ทาให้ผลงานไม่มีคุณภาพ
โอกาส (Opportunity)
1. มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยอานวยความสะดวกในการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
2. การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจ รูปแบบการดาเนินชีวิตและการบริโภคเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรสาหรับผู้สูงอายุ
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3. วิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล เป็นโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ ทาให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภค
ได้โดยตรง
4. เกษตรกรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
6. นโยบายกระทรวงเกษตรฯ กาหนดให้บูรณาการการทางานในทุกระดับ และมีกลไกของการบูรณาการ
การทางานในระดับพื้นที่
7. นโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทน
เกษตรกรผู้สูงอายุ
8. นโยบายของประเทศให้ความสาคัญกับการพัฒนา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่
9. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร
10. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร
อุปสรรค (Threat)
1. การรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งยังมีน้อย และขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการ
2. แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง
3. การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุในภาคเกษตรจะส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีใหม่
4. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร เงินทุน
5. การบริหารและการจัดทาโครงการงบประมาณเป็นแบบ Top Down ทาให้ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่
6. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การทางานไม่ต่อเนื่อง
7. ขาดข้อมูลความต้องการของเกษตรกรเพื่อประกอบการกาหนดนโยบายให้เหมาะสม
8. เกษตรกรขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน ทาให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาและวางแผนการผลิตใน
ระยะยาว
9. ขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS matrix) เพื่อหาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์เชิงรุก
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. สื่อสารข้อมูลด้านโครงสร้างอายุของข้าราชการให้ทุกหน่วยงานได้ทราบ
4. การพัฒนากาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับองค์กร และเกษตรกร
5. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครอบคลุมทุกพื้นที่
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
1. บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงาน
2. เจ้าหน้าที่เป็นสื่อกลางการพัฒนาเกษตรกรในด้านการรับรู้ข่าวสารด้านการเกษตรจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การสารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านบทบาท หน้าที่
ภารกิจ และการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
4. การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับและเกษตรกร
5. ใช้การประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีบุคลากรทุกระดับและเกษตรกรเข้าร่วม
ประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นทุกระดับ
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
3. ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ
4. เร่งรัดการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการรุ่นใหม่ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
กลยุทธ์เชิงรับ

1. รักษากาลังคนที่มีความจาเป็นต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร
2. การวางแผนการดาเนินงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร
3. การปรับแผนรองรับเมื่อเกิดกรณีนโยบายเร่งด่วน
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565) ของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้กรอบแนวคิด มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงาน ก.พ. ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กาหนด
ไว้ 8 ประเด็น 13 เปูาประสงค์ ดังนี้
1. มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลังให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจและโครงสร้างอายุของบุคลากรในหน่วยงาน
2. มิติด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุข้าราชการ
3. มิติด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษากาลังคนที่มีความจาเป็นต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร
4. มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม
5. มิติด้านคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร

ตารางที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

มิติด้านความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร
1.1 การปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลังให้เหมาะสม และสอดคล้อง
มีโครงสร้างที่เหมาะสม
การแบ่งส่วนราชการ
กับภารกิจ และโครงสร้างอายุของบุคลากร
สอดคล้องกับภารกิจ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ในหน่วยงาน
1.2 วางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับ 1.2 จัดทาแผนอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
การเกษตร
1.3 กรมฯ มีนโยบาย/แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ 1.3 กาหนดนโยบาย/แผนการ
สถานการณ์
บริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ระดับความสาเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรม

40

กพร./กกจ.

1.2 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างกรม

30

กกจ.

1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนปฏิบัติการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

30

กกจ.

๓๔

ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติด้านประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ
มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

2.1 กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้องทันเวลา
2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.1 ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 ข้อมูลการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

50

กกจ.

50

กกจ.

3.1 การวางแผนและการสร้างบุคลากร
เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ

3.1 จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
อายุข้าราชการ

3.1 กรมฯ มีแผนปฏิบตั ิการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
อายุข้าราชการ

100

กกจ.

4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นผู้ทรง
ความรู้ (Knowledge Worker)
และรองรับทิศทางการปฏิบัติงาน
ในอนาคตอย่างสร้างสรรค์

4.1 การพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ 4.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร

30

สพท.

2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

๓๕

ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

4.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
4.3 จานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4.4 ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการโครงการพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงแก่บุคลากร
รุ่นใหม่ (Mentoring)

20

สพท. /ศสท.

20

สพท.

4.2 มีเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร
อย่างทั่วถึง

4.2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่
สังคมดิจิทัล
4.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
4.4 การพัฒนาระบบพีเ่ ลี้ยงแก่
บุคลากรรุ่นใหม่ (Mentoring)

20

สพท.

5.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5.1 จัดทาแผนเส้นทางทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

5.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งตามเส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

100

กกจ.

6.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือก ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งสูงขึน้
6.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนา

40

กกจ.

60

สพท.

มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษากาลังคนที่มีความจาเป็นต่อการ
บรรลุพันธกิจขององค์กร

6.1 บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการ 6.1 การคัดเลือกบุคคลและ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน
หน่วยงานดีเด่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓๖

ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม

เป้าประสงค์

7.1 สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7.1 การสื่อสารและสร้างความ
7.1 ร้อยละของจานวน
เข้าใจด้านการบริหารทรัพยากร
ข้อร้องเรียนด้านการ
บุคคล/เสริมสร้างความรู้
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
ด้านวินยั ข้าราชการ
ลดลง
7.2 สร้างช่องทางในการรับฟัง
7.2 มีช่องทางการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
ด้านการบริหารงานบุคคล
7.3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 7.3 ร้อยละข้อร้องเรียนได้รับการ
มีประสิทธิภาพ
แก้ไข

มิติด้านคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
8.1 สร้างความผาสุก และความผูกพัน 8.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ในการทางานของบุคลากร
ของบุคลากรในองค์กรด้านความพึง
บรรยากาศในการทางาน
พอใจบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการทางาน

8.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มตี ่อ
สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศในการทางาน

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

35

กกจ.

35

กกจ.

30

กกจ.

40

กกจ.

30

กกจ.

๓๗

ตารางที่ 12 (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

มิติด้านคุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากร

8.2 การพัฒนาการจัดสวัสดิการใน
องค์กร

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

8.2 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

8.2 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงาน
8.3 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านการบริการ
การบริหารจัดการสวัสดิการ
ในองค์กร

30

กกจ.

8.3 พัฒนาสวัสดิการในองค์กร

๓๘

ตารางที่ 13 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2561 – 2565
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติด้านความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจและ
โครงสร้างอายุของ
บุคลากร

ระดับเป้าหมาย
เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

1.1 กรมส่งเสริม
1.1 การปรับปรุง
การเกษตร
โครงสร้าง
มีโครงสร้างที่
การแบ่งส่วน
เหมาะสม
ราชการ
สอดคล้องกับ
กรมส่งเสริม
ภารกิจ
การเกษตร
1.2 วางแผนกาลังคน 1.2 จัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับ
อัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริม
การเกษตร
1.3 กรมฯ มีนโยบาย/ 1.3 กาหนดนโยบาย/
แผนการบริหาร
แผนการ
ทรัพยากรบุคคลที่
บริหารงานบุคคล
สอดคล้องกับ
สถานการณ์

ตัวชี้วัด

1

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

มี

40

40

กพร./กกจ.

ไม่มี
แผน

มี
แผน

30

30

กกจ.

1.3 ระดับความสาเร็จใน ไม่มี
การจัดทาแผนปฏิบตั ิ แผน
การรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

มี
แผน

30

30

กกจ.

1.2 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผน
อัตรากาลังให้
สอดคล้องกับ
โครงสร้างกรม

3

4

ผู้รับผิดชอบ

5

1.1 ระดับความสาเร็จใน ไม่มี
การปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในกรม

2

น้าหนัก

๓๙

ตารางที่ 13 (ต่อ)
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติด้านประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2.1 กระบวนการบริหาร 2.1 ปรับปรุง
2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ทรัพยากรบุคคลมี
กระบวนการ
ของบุคลากรต่อ
ความถูกต้อง
บริหารทรัพยากร
กระบวนการบริหาร
ทันเวลา
บุคคล
ทรัพยากรบุคคล
2.2 ระบบเทคโนโลยี
2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูล 2.2 ข้อมูลการบริหาร
สารสนเทศการ
สารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี
บริหารทรัพยากร
การบริหาร
ความถูกต้องและ
บุคคลสามารถ
ทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจุบัน
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ให้ถูกต้องและ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นปัจจุบัน

มิติด้านประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการ
3.1 การวางแผนและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้
สร้างบุคลากรเพื่อ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทดแทนบุคลากรที่
โครงสร้างอายุข้าราชการ
จะเกษียณอายุ
ราชการ

3.1 จัดทาแผนปฏิบัติ
การรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

3.1 กรมฯ มีแผนปฏิบตั ิ
การรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

น้าหนัก

ระดับเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

50

60

70

80

90

50

50

กกจ.

ไม่มี
การ
ปรับ
ปรุง

มี
การ
ปรับ
ปรุง

50

50

กกจ.

ไม่มี
แผน

มี
แผน

100

100

กกจ.

๔๐

ตารางที่ 13 (ต่อ)
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติด้านประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

4.1 บุคลากรได้รับการ 4.1 การพัฒนา ความรู้
พัฒนา ความรู้ ทักษะ
ทักษะ และ
สมรรถนะ และทักษะ
สมรรถนะในการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ปฏิบัติงาน
ให้เป็นผู้ทรงความรู้ 4.2 การพัฒนาทักษะ
(Knowledge
ด้านเทคโนโลยี
Worker) และรองรับ
ดิจิทัลเพือ่ การ
ทิศทางการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนองค์กร
ในอนาคตอย่าง
เข้าสู่สังคมดิจิทลั
สร้างสรรค์
4.3 โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
วัฒนธรรมการ
เรียนรูม้ ุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
4.2 มีเครือข่ายในการ
4.4 ระดับความสาเร็จ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ในการดาเนินการ
ทั่วถึง
โครงการพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงแก่
บุคลากรรุ่นใหม่
(Mentoring)

ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของบุคลากร
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
4.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
4.3 จานวนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้
มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
4.4 การพัฒนาระบบ
พี่เลี้ยงแก่บุคลากรรุ่น
ใหม่ (Mentoring)

ระดับเป้าหมาย

น้าหนัก

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

50

55

60

65

70

30

70

ผู้รับผิดชอบ
สพท.

20

สพท. /ศสท.

สพท.

1

2

3

4

5

20

1

2

3

4

5

30

30

สพท.

๔๑

ตารางที่ 13 (ต่อ)
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
มิติด้านประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษากาลังคนที่มี
ความจาเป็นต่อการบรรลุ
พันธกิจขององค์กร

เป้าประสงค์

โครงการ/กิจกรรม

5.1 เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5.1 จัดทาแผนเส้นทาง
ทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

ตัวชี้วัด

ระดับเป้าหมาย

น้าหนัก

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ 60
ได้รับการแต่งตั้งตาม
เส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

70

80

90

100

100

100

กกจ.

60 70

80

90

40

40

กกจ.

60

80

90

60

60

สพท.

6.1 บุคลากรมีขวัญและ 6.1 ร้อยละของ
6.1 การคัดเลือกบุคคล
50
กาลังใจในการ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
และหน่วยงานดีเด่น
ปฏิบัติงานและ
การคัดเลือก
สามารถปฏิบัติงานได้
ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้น
6.2 ร้อยละของบุคลากร 6.2 การสนับสนุนให้เกิด 50
ที่ได้รับการพัฒนา
การเรียนรู้และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

70

๔๒

ตารางที่ 13 (ต่อ)
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

มิติด้านความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
ระบบการบริหาร
7.1 สร้างความเชื่อมั่นใน 7.1 การสื่อสารและสร้าง 7.1 ร้อยละของจานวน
ทรัพยากรบุคคลมีความ
กระบวนการบริหาร
ความ
ข้อร้องเรียนด้านการ
โปร่งใส เป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคล
เข้าใจด้านการ
บริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่ลดลง
บุคคล/เสริมสร้าง
ความรู้
ด้านวินยั ข้าราชการ
7.2 สร้างช่องทางในการ 7.2 มีช่องทางการรับฟัง
รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น/ข้อ
ข้อร้องเรียน
ร้องเรียน
ด้านการบริหารงาน
บุคคล
7.3 กระบวนการจัดการ 7.3 ร้อยละข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนมี
ได้รับการแก้ไข
ประสิทธิภาพ

1

2

10

20

1
ช่อง
ทาง
40

50

3

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ

4

5

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

30 40

50

35

35

สพท.

2
ช่อง
ทาง

3
ช่อง
ทาง

35

35

กกจ.

60 70

80

30

30

กกจ.

๔๓

ตารางที่ 13 (ต่อ)
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มิติด้านคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของ
บุคลากร

ระดับเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

8.1 สร้างความผาสุก และ 8.1 ปรับปรุง
8.1 ระดับความพึงพอใจ
ความผูกพันของ
สภาพแวดล้อมและ
ของบุคลากรที่มีต่อ
บุคลากรในองค์กร
บรรยากาศในการ
สภาพแวดล้อม
ด้านความพึงพอใจ
ทางาน
และบรรยากาศใน
บุคลากรต่อ
การทางาน
สภาพแวดล้อมและ 8.2 การสร้าง
8.2 ระดับความพึงพอใจ
บรรยากาศในการ
ความสัมพันธ์
ของบุคลากรด้าน
ทางาน
ระหว่างผู้บริหารกับ
การสร้าง
บุคลากร
ความสัมพันธ์อันดี
ผู้ปฏิบัติงาน
ระหว่างผู้บริหารกับ
ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงาน
8.2 การพัฒนาการจัด
8.3 พัฒนาสวัสดิการใน 8.3 ระดับความพึงพอใจ
สวัสดิการในองค์กร
องค์กร
ของบุคลากรด้าน
การบริการ การ
บริหารจัดการ
สวัสดิการในองค์กร

น้าหนัก
ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

50

55

60

65

70

40

40

กกจ.

50

60

70

80

90

30

30

กกจ.

50

60

70

80

90

30

30

กกจ.

๔๔

บทที่ 4
การแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูก่ ารปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2561 – 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นสิ่งเชื่อมให้การปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตรบรรลุผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้น ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กาหนดไว้ จะแปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโดยมีแผนงาน/โครงการรองรับ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
ตารางที่ 14 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
5 มิติ/10 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้าง และอัตรา กาลัง
ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับภารกิจ และโครงสร้าง
อายุของหน่วยงาน

เป้าประสงค์
12 เป้าประสงค์

1.1 กรมส่งเสริม
การเกษตร
มีโครงสร้างที่
เหมาะสม
สอดคล้อง
กับภารกิจ

โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (KPIs)

17 ตัวชี้วัด

17 โครงการ

1.1 การปรับปรุง
โครงสร้าง
การแบ่งส่วน
ราชการ
กรมส่งเสริม
การเกษตร

1.1 ระดับความสาเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้างภายใน
กรม

รวม

1
แผน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65

1

1

1

1

1

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

กพร./
กกจ.

๔๕

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้าง และอัตรากาลัง
ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับภารกิจ และโครงสร้าง
อายุของหน่วยงาน

เป้าประสงค์

โครงการ

1.2 วางแผนกาลังคน
1.2 จัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับ
อัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริม
การเกษตร
1.3 กรมฯ มีนโยบาย/ 1.3 กาหนด
แผนการบริหาร
นโยบาย/
ทรัพยากรบุคคล
แผนการ
ที่สอดคล้องกับ
บริหารงาน
สถานการณ์
บุคคล

เป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี
รวม
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

1.2 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผน
อัตรากาลังให้
สอดคล้องกับ
โครงสร้างกรม

1
แผน

1

1

1

1

1

กกจ.

1.3 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนปฏิบัติ
การรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

1
แผน

1

1

1

1

1

กกจ.

ตัวชี้วัด (KPIs)

๔๖

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติด้านประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
ข้าราชการ

เป้าประสงค์

โครงการ)

2.1 กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
ถูกต้องทันเวลา

2.1 ปรับปรุง
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2.2 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.2 ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับ
ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี ผิด
รวม
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65 ชอบ

2.1 ร้อยละความพึง
90 50 60 70 80 90
พอใจของบุคลากร
ต่อกระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล
2.2 ข้อมูลการบริหาร ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ทรัพยากรบุคคลมี 5
5
5
5
5
5
ความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

3.1 การวางแผนและ
3.1 จัดทาแผนปฏิบัติ 3.1 กรมฯ มีแผนปฏิบัติ
การสร้างบุคลากร
การรองรับการ
การรองรับการ
เพื่อทดแทน
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่จะ
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุ
เกษียณอายุราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ

1
แผน

1

1

1

1

1

กกจ.

กกจ.

กกจ.

๔๗

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer

เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

4.1 บุคลากรได้รับ 4.1 การพัฒนา ความรู้
4.1 ร้อยละของ
การพัฒนา
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากรทีไ่ ด้รับการ
ความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ และ
และสมรรถนะตาม
ทักษะด้าน
แผนพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีดิจิทัล
เปูาหมาย
ให้เป็นผู้ทรง
ร้อยละ 70 ปี
ความรู้
4.2 การพัฒนาทักษะด้าน 4.2 ร้อยละของบุคลากร
(Knowledge
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
Worker) และ
การขับเคลื่อนองค์กร
ทักษะด้านเทคโนโลยี
รองรับทิศ
เข้าสู่สังคมดิจิทัล
ดิจิทลั
ทางการ
เปูาหมาย
ปฏิบัติงานใน
ปี 62 ร้อยละ 40
อนาคตอย่าง
ปี 63 ร้อยละ 50
สร้างสรรค์
ปี 64 ร้อยละ 60
ปี 65 ร้อยละ 70
4.3 โครงการพัฒนาและ
4.3 จานวนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
พัฒนาและส่งเสริม
เรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่ง
ให้เกิดวัฒนธรรมการ
การเรียนรู้
เรียนรู้มุ่งสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
ปี ปี ปี
ปี
รวม
61 62 63 64

ปี
65

รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
ปี
ปี
ปี
61 62 63 64

ผู้รับ
ปี ผิด
65 ชอบ

-

70

70

70

70

70

สพท.

-

-

40

50

60

70

สพท.
/ศสท.

-

-

5

5

5

5

สพท.

๔๘

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
Smart Officer (ต่อ)

เป้าประสงค์

4.2 มีเครือข่ายใน
การพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง

โครงการ

ตัวชี้วัด (KPIs)

4.4 การพัฒนาระบบพี่ 4.3 จานวนกิจกรรมเพื่อ
เลี้ยงแก่บุคลากร
พัฒนาและส่งเสริมให้
รุ่นใหม่
เกิดวัฒนธรรมการ
(Mentoring)
เรียนรูม้ ุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้
4.4 ระดับความสาเร็จใน
การดาเนินการ
โครงการ
1) จัดทาระบบพี่ เลี้ยง
(กาหนดเกณฑ์/
คุณสมบัติ)
2) เสนอกรมฯให้เห็นชอบ
ในการกาหนดใช้
ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน
3) รับสมัครและพัฒนาพี่
เลี้ยง
4) รายงานผลการดาเนิน
งานทั้ง พี่เลี้ยงและ
ขรก.ใหม่
5) นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อรับการ
ประเมินทดลองการ
ปฏิบัติงาน

รวม

ปี
61

-

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
62 63

5

5

ปี
64

5

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
รวม
65
61 62 63 64

5

ผู้รับ
ปี ผิด
65 ชอบ

สพท.

๔๙

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
มิติด้านประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษากาลังคนที่มีความ
จาเป็นต่อการบรรลุพันธกิจ
ขององค์กร

เป้าประสงค์

โครงการ

5.1 เพื่อเป็นเครื่องมือ 5.1 จัดทาแผน
ในการบริหาร
เส้นทางทาง
ทรัพยากรบุคคล
ก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด (KPIs)

เป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับ
ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี ผิด
รวม
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65 ชอบ

5.1 ร้อยละของบุคลากร 1แผน 60
ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
เส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

6.1 บุคลากรมีขวัญ
6.1 ร้อยละของ
6.1 การคัดเลือกบุคคล
และกาลังใจในการ
บุคลากรที่ได้รับ
และหน่วยงานดีเด่น
ปฏิบัติงานและ
การคัดเลือก
สามารถปฏิบัติงาน
ได้รับการแต่งตั้ง
ได้อย่างมี
ให้ดารงตาแหน่ง
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
6.2 ร้อยละของ
6.2 การสนับสนุนให้เกิด
บุคลากรที่ได้รับ
การเรียนรู้และการ
การพัฒนา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

70

80

90

100

กกจ.

ร้อยละ 90
90
ของ
จานวน
บุคลา
กร

90

90

90

90

กกจ.

ร้อยละ 90
90
ของ
จานวน
บุคลา
กร

90

90

90

90

สพท.

๕๐

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความโปร่งใส เป็น
ธรรม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด(KPIs)

โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับ
ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี ผิด
รวม
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65 ชอบ

7.1 สร้างความเชื่อมั่นใน 7.1 การสื่อสารและ
7.1 ร้อยละของจานวน ร้อยละ 10 20 30 40 50
กระบวนการ
สร้างความ
ข้อร้องเรียนด้าน
50
บริหารทรัพยากร
เข้าใจด้านการ
การ
บุคคล
บริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากร
บุคคล/เสริมสร้าง
บุคคลทีล่ ดลง
ความรู้
ด้านวินยั
ข้าราชการ
7.2 สร้างช่องทางใน 7.2 มีช่องทางการรับฟัง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
การรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อ
5
5
5
5
5
5
ข้อคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน
ร้องเรียน
ด้านการ
บริหารงานบุคคล 7.3 ร้อยละข้อร้องเรียน
7.3 กระบวนการ
ได้รับการแก้ไข
จัดการข้อ
ร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพ

กกจ.

กกจ.

๕๑

ตารางที่ 14 (ต่อ)
มิติ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มิติด้านคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากร

เป้าประสงค์

โครงการ

8.1 สร้างความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากรใน
องค์กรด้านความ
พึงพอใจบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ
ในการทางาน

8.1 ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ
ในการทางาน

ตัวชี้วัด(KPIs)

8.1 ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศ
ในการทางาน
8.2 การสร้าง
8.2 ระดับความ
ความสัมพันธ์
พึงพอใจของ
ระหว่างผู้บริหาร
บุคลากรด้านการ
กับบุคลากร
สร้างความสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงาน
อันดีระหว่าง
ผูบ้ ริหาร
กับข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงาน
8.2 การพัฒนาการจัด 8.3 พัฒนาสวัสดิการ 8.3 ระดับความพึง
สวัสดิการในองค์กร
ในองค์กร
พอใจของบุคลากร
ด้านการบริการ
การบริหารจัดการ
สวัสดิการใน
องค์กร

เป้าหมาย
งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับ
ปี ปี ปี ปี ปี
ปี ปี ปี ปี ปี ผิด
รวม
รวม
61 62 63 64 65
61 62 63 64 65 ชอบ

76 76
จังหวัด

76

76

76

76

76 76
จังหวัด

76

76

76

76

กกจ.

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5
5

๕๒
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4.2 กลไกขับเคลื่อนและเครื่องมือ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุผลตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ นอกจากจะใช้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
แล้ว ยังคงต้องมีเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะผลักดัน
ไปพร้อม ๆ กัน ดังต่อไปนี้
กลไกการขับเคลื่อน
1. ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของหน่วยงานย่อย รวมทั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้ความสาคัญและผลักดันให้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
2. จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทางาน หรือผู้รับผิดชอบหลักที่จะปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อ
2.1 เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อย
2.2 กระจายเปูาหมาย ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับองค์กรทุกระดับเพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ
3. ผลักดันให้มีการนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 เป็น
กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
3.1 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในแนวทางและทิศทางเดียวกัน
3.2 มีระบบแผนปฏิบัติการประจาปีที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน และวางแผนใน
อนาคต
4. ให้มีการติดตามและรายงานผล ข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องมือ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร
3. ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. คู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน
5. เอกสาร/สื่อความรู้ต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม
8. กรอบ/ทิศทางแนวนโยบายระดับประเทศ และระดับกรม
9. แผนพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
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บทที่ 5
การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจาปี 2561 – 2565 จะเป็นไปตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้ ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลของการดาเนินการ และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บรรลุผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
จึงได้กาหนดกรอบแนวทางในการติดตามและการรายงานผลการประเมิน ไว้ดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริม
การเกษตร ประจาปี 2561 – 2565 ตามแนวทาง HR Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารและหน่วยงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด โดยดาเนินการติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตรต่อแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5.2 การรายงานผล
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2561 – 2565 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้มี
การรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามน้าหนัก/ระดับความสาคัญของข้อมูล
ที่จะต้องรายงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร ประจาปี 2561 – 2565
2. แผนการปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ผลการดาเนินงาน
3. ผลการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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