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ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบคุลากรในหนวยงานที่ไดรบัการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป 

เปาหมาย : ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 60 

คําอธบิาย :    

บุคลากรในหนวยงาน หมายถึง ขาราชการ และพนักงานราชการ ของหนวยงาน 

การพัฒนา หมายถึง การอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถ ตลอดจนการนํามาใชการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ ทั้งที่ดําเนินการภายในและ

ภายนอกหนวยงาน เชน การอบรมจากหนวยงานและหนวยงานอ่ืน, การเรียนจาก E - learning เปนตน 

ความรู ทักษะ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

 1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ คือ ความรูเฉพาะทาง ความรูทั่วไป รวมถึงสมรรถนะทั่วไป 

 2. กฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

 3 . เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โปรแกรมสําหรับการปฏิบัติงาน 

การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ฯลฯ 

เง่ือนไข/ หมายเหตุ :  

1) บุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู ตองเปนบุคลากรที่ไมซ้ํากัน 

2) การพัฒนาความรูบุคลากร นับทั้งที่ดําเนินการภายในหนวยงานและสงบุคลากรไปพัฒนากับหนวยงาน

ภายนอก 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

วิธีการพัฒนา จํานวนบุคลากร 

ที่ไดรับการพฒันา (คน) 

จํานวนบคุลากรในหนวยงาน ทั้งหมด 856 

1. หนวยงานจัดอบรม 529 

2. สงไปอบรมหนวยงานอ่ืน 189 

3. การเรียนจาก E – learning 48 

4. อื่น ๆ (CoP/AAR) - 

รวม 766 

แทนคาสูตรคาํนวณ :     766 x 100  = รอยละ 89.49 

                                   856 

 

 



ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        

หลักฐานอางอิง :   -         
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  1.2  รอยละของบคุลากรที่ไดรบัการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

สมรรถนะ สามารถนําความรูไปใชประโยชน  

เปาหมาย   :  รอยละ 70 

คําอธบิาย :    

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ หมายถึง 

บุคลากรที่ผานการพัฒนาความรู ตามตัวช้ีวัดที่ 1.1 รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู 

ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป  

สามารถนําความรูไปใชประโยชน หมายถึง การนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว โดยอาจวัดผลจากแบบสอบถามติดตาม

ประเมินผล การฝกอบรมสอบถามความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวอยางนอย 

3 – 6 เดือน  

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูฯ สามารถนําความรูไปใชประโยชน x 100 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูฯ ทั้งหมด 
เง่ือนไข/ หมายเหตุ  : 1) ประเมินจากหลักสูตรที่หนวยงานดําเนินการเองในปน้ัน ๆ 

 2) จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาทั้งหมด ตามหลักสูตร ในขอ 1) คิดเปน รอยละ 100 

 3) แบบสอบถามที่ไดรับกลับไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : รอยละของการนําความรูไปปรับใช ติดตามจากแบบสอบถามหลังการฝกอบรม 

หลักสูตร ผลการดําเนินงาน 

1. การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) รอยละ 100 

2. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการวิจยั รอยละ 96.80 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติระดับตน รอยละ 90.50 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา GPP แบบลูกโซ (Chain Volume 
Measures : CVM)  

รอยละ 81 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหตนทุนสินคาเกษตร รอยละ 80.60 

6. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรสําหรับวิเคราะหตนทุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในภาคเกษตร 

รอยละ 65.22 

 

 

 

 



ผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสมรรถนะ สามารถนําความรูไปใชประโยชน 
รอยละ 70 รอยละ 85.69 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :   -       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -       

หลักฐานอางอิง :   -         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  2.1 มีการจัดอบรมหลักสูตรเพือ่พัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

เปาหมาย   :  อยางนอย 1 หลักสูตรตอปในทุกหนวยงาน 

คําอธบิาย :    

  การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร หมายถึง โครงการฝกอบรม ที่มุ งเนน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ ที่หนวยงานดําเนินการจัดเอง เพ่ือพัฒนาทักษะ และ

ทัศนคติของบุคคล ใหไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูที่ เขาใจบทบาทของตนเอง และพรอมสรางการ

เปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมใหแกองคการและบุคคลอ่ืนในองคการได ตลอดจนกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใน

องคการ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพไปสูระดับการแขงขันในเวทีโลก และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยาง

แทจริง ประกอบดวย 3 ระดับ ดังน้ี 

  1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนนกลุมนักบริหาร เพ่ือสรางคนกลุมน้ีใหเปนผูนําองคการและ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี  

  2 .  ภาวะผู นํา ซึ่ ง เนนบุคลากรทุกกลุม ที่มีศักยภาพในการเปนผู นําขององคการ  

เพ่ือเสริมสรางแนวคิดและทักษะดาน “ภาวะผูนํา” ใหเกิดขึ้นในองคการ  

  3. การเตรียมพรอมเปนผูนํา จะเนนบุคลากรในกลุมผูมีศักยภาพ เพ่ือเตรียมคนกลุมน้ีขึ้นสู 

การเปนผูนํา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ชื่อหลักสูตร 
กลุมเปาหมาย และจํานวน  

(คน) 

ระยะเวลาในการจัดอบรม  

(วัน) 

นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(รุนพิเศษ) 

39 14 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

จํานวนการจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

อยางนอย  

1 หลักสูตร 
1 หลักสูตร 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ผูเขารับการอบรมไมสามารถเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตร เน่ืองจาก 

มีภาระงานและภารกิจเรงดวนใหปฏิบัติในชวงของการอบรม 

หลักฐานอางอิง :   -         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  2.2 รอยละของผูไดรับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบติังานในระดับดีเดน 

เปาหมาย : รอยละ 10 

คําอธบิาย :    

  ผูไดรับการพัฒนา หมายถึง ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ตามตัวช้ีวัด 2.1 มีการจัดการอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

รวมถึงผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน (นบต.) ระดับกลาง 

(นบก.) ระดับสูง (นบส.) หรือ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.กษ.) ที่จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ 

  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของหนวยงาน โดยมีระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในรอบประเมินหลังการไดรับการ

พัฒนา 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผูไดรับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน x 100 

จํานวนผูไดรับการพัฒนาทั้งหมด 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หลักสูตร ผลการประเมิน

รอบ 2/2562 
หนวยงาน

จัดเอง นบต. นบก. นบส. 
นบส.

กษ. 

ดีเดน อื่นๆ 

1.นายสุทธิ์ตนัย สังวระ นิติกรปฏิบัติการ        

2.นางพิชาริณ ีอําภาไพ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 
       

3.นายชาญชัย แพทอง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 
       

4.นางสาววันวิสาข คุณยศย่ิง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 
       

5.นางจีราภา อินธิแสง โธฌีม นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
       

6.นายชยัพร ชุติศิลป  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
       

7.นางสาวสุธรรมมา มณีพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
       

8.นางสาวอภิญญา ขนุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
       

9.นางสาววิลาสณิ ีชูชวง นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
       

10.นายศุภกิจ สรรคศุภกิจ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 
       



ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หลักสูตร ผลการประเมิน

รอบ 2/2562 
หนวยงาน

จัดเอง นบต. นบก. นบส. 
นบส.

กษ. 

ดีเดน อื่นๆ 

11.นางสาวเมษารัศม์ิ สังขวุฒ ิ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 
       

12.นายกฤษฎา วิศิษฎสิน นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
       

13.นายธรรมจรรย ตุลยธํารง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

14.นางสาวปวีณา แซต้ัง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

15.นายอนุวัฒน ผิวออน เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

16.นางพนิดา โตพวง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

17.นายชัฐพล สายะพันธ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 
       

18.นางสาวกฤติยา เอ่ียมสุทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 
       

19.นางสาวชิดชนก เล็กขาว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 
       

20.นางสาวอารีรัตน ลักษมีลออ นักวิชาการสถิติชํานาญการ        

21.นายกฤตธ ีประจันตะเสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ        

22.นายศักดิ์สิทธิ์ กล่ําโทก นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
       

23.นายพงศไท ไทโยธิน เศรษฐกรเชี่ยวชาญ        

24.นางสาวอัจฉรา ไอยรา

กาญจนกุล 

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

25.นางมุทิตา รุธิรโก เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

26.นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

27.นางสาวสุกัลยา กาเซ็ม เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

28.นางสาวสิริลักษณ พัฒนพันธุ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

29.นางสาวมณทิรา พรหม

พิทยายุทธ 

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

30.นางสาวจุฑามาศ สังขอุดม เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

31.นายณภัทร อุยเจริญ เศรษฐกรชํานาญการ        

32.นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง เศรษฐกรชํานาญการ        

33.นายหาญพล ทิพยมณฑา เศรษฐกรชํานาญการ        

34.นางสาวสิริกร คูณขุนทด เศรษฐกรชํานาญการ        



ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หลักสูตร ผลการประเมิน

รอบ 2/2562 
หนวยงาน

จัดเอง นบต. นบก. นบส. 
นบส.

กษ. 

ดีเดน อื่นๆ 

35.นางสาวศุภลกัษณ ถาวระ เศรษฐกรชํานาญการ        

36.นายปวเรศ เมืองสมบัติ เศรษฐกรปฏิบัติการ        

37.นายปยยุทธ จิตตจํานงค เศรษฐกรปฏิบัติการ        

38.นายทินกร เพชรสูงเนิน เศรษฐกรปฏิบัติการ        

39.นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
       

40.นางเพ็ญรุง สมบัตินิมิตร  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

41.นางรชันีกร เงินแยม  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

42.นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

43.นางสาวภัสชา ผองใส  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ

การพิเศษ 

       

44.นางประเทือง วาจรัต  นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 

       

45.นายเอกราช ตรีลพ  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

46.นางอัญชนา แกวเฉย  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

47.นายบรรพต ตรีกิตติบุตร  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

48.นางสาวอุทัยวรรณ พูลทรัพย  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

49.นางสาวรัชน ีนาคบุตร  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

50.นางธีรารัตน สมพงษ  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

51.นางสาวชุลีภรณ ฉิมเจริญ  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

52.นายนิกร แสงเกตุ  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

53.นางเบญจพร ชาติทอง  นักวิเคราะหนโยบายและ        



ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หลักสูตร ผลการประเมิน

รอบ 2/2562 
หนวยงาน

จัดเอง นบต. นบก. นบส. 
นบส.

กษ. 

ดีเดน อื่นๆ 

แผนชํานาญการพิเศษ 

54.นางสาวพาสินี ณ ปอมเพ็ชร  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

55.นางสจุารีย พิชา  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

       

56.นายสุชาติ ผุแปง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

ชํานาญการพิเศษ 

       

57.นางสาวอัญญดา เพ็ญพร  นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 

       

58.นางสาวพัณอาภา เฉียบฉลาด  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

59.นางนิติภา วรพันธตระกูล  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

60.นายชายศักด์ิ วุฒิศักด์ิ  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

61.นางสาวทิพา คาธัญญะ  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

62.นายกฤช เอ่ียมฐานนท  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ        

63.นางสาวนวลขจร หงษนคร  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

64.นางสาวนราภรณ เชยชุม  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

65.นางอุสา เสือสุภาพ  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

66.นางสาววราภรณ แซลี้  นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พิเศษ 

       

67.นางสาวสองสกณ บุญเกิด  เศรษฐกรชํานาญการ        

68.นางสาวสมพร เทพมณี  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

69.นายอาสา ฉลาดแฉลม  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

70.นางสาวภิรมศรี บุญทน  เศรษฐกรชํานาญการ        

71.นางสาวอําพา ทันใจชน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        

72.นายเฉลิมสิน อินทชัยศรี  นักวิชาการสถิติชํานาญการ        

73.นางสาวปานรดา ถาเรือน  นักวิชาการสถิติชํานาญการ        



ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หลักสูตร ผลการประเมิน

รอบ 2/2562 
หนวยงาน

จัดเอง นบต. นบก. นบส. 
นบส.

กษ. 

ดีเดน อื่นๆ 

74.นายวิชสุนันท แสนรัมย  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

75.นางสาวธนาพร ไหมทอง  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

       

76.นางสาวสิริวัฒน สุวรรณศรี  นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 

       

77.นางสาวริญญารัตน คงแกว  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ        

78.นางสาวอมรรัตน  

เทพมาลาพันธศิริ  

นักวิชาการสถิติชํานาญการ        

79.นายนรายุทธ อินทสุวรรณ  นักวิชาการสถิติชํานาญการ        

80.นายชวสร นกเดช  เศรษฐกรชํานาญการ        
 

แทนคาสูตรคาํนวณ :    30 x 100  = รอยละ 37.50 

                                 80 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

รอยละของผูไดรับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ในระดับดีเดน 
รอยละ 10 รอยละ 37.50 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :   -       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -       

หลักฐานอางอิง :   -         
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  3.1  มีโครงการความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

เปาหมาย : อยางนอย 1 โครงการตอปในทุกหนวยงาน 

คําอธบิาย :    

โครงการความรวมมือดานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานดานวิชาการ โดยเปนการ

ดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงาน ต้ังแต 2 หนวยงานขึ้นไป (นอกกระทรวงฯ) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ทางดานวิชาการที่กําหนดไว เชน การใหทุนการศึกษา การสงบุคลากรไปอบรมดานเทคนิค การศึกษาดูงาน 

การประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการ เปนตน 

  หนวยงานทั้งในและตางประเทศ หมายถึง หนวยงานที่จัดต้ังขึ้นทั้งในประเทศไทย และ

ตางประเทศ 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

ชื่อโครงการความรวมมือดานวิชาการ หนวยงาน ประเทศ ระยะเวลา 

1. ลงนามบันทกึความเขาใจ (MOU) 

ความรวมมือดานวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนเผยแพรขอมูลขาวสาร
ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ (ธ.ก.ส.) 

ระหวาง สศก. กับ 

ธ.ก.ส. 

จ.กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

พิธีลงนามเมื่อวันที ่
3 กันยายน 2562 

2. ลงบันทึกความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) และองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) 

ระหวาง สศก. สผ. 

และ อบก. 

จ.กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

พิธีลงนามเมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2562 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนโครงการความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

อยางนอย  

1 โครงการ 
2 โครงการ 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

หลักฐานอางอิง :            
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  3.2  มีการพัฒนาบคุลากรในหลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ  

เปาหมาย : อยางนอย 1 หลักสูตรตอปในทุกหนวยงาน 

คําอธบิาย :    

  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โครงการฝกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมให

บุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ตลอดจนการนํามาใชการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ 

  หลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่มีเน้ือหาวิชาที่จําเปนตอการ

ปฏิบัติราชการในตางประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ  

การเจรจาตอรองระหวางประเทศ ความรูพ้ืนฐานของการปฏิบัติตนในตางประเทศ เปนตน 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

โครงการฝกอบรม สัมมนาหรือ

กิจกรรมตาง ๆ 

ระยะเวลา สถานที ่ กลุมเปาหมาย จํานวน  

(คน) 

1.สัมมนา หัวขอ “แนวทางการ

พัฒนาสูความเปนเลิศดานเศรษฐกิจ

การเกษตรระหวางประเทศ” 

4 – 5 พ.ย. 61 รร.ริชมอนด  

จ.นครราชศรีมา 

บุคลากร สศก. 35 

2. สัมมนา หัวขอ “กฎระเบียบและ

การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใต 

WTO และ FTA ของไทย” 

8 ก.ค. 62 รร.มิราเคิล  

จ.กรุงเทพฯ 

บุคลากร สศก. 35 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ อยางนอย  

1 หลักสูตร 
2 หลักสูตร 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :          

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :           

หลักฐานอางอิง :            
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  4 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสาํเร็จในการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล

ใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบคุลากร 

เปาหมาย : รอยละ 80 

คําอธิบาย :     

การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร หมายถึง 

การดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาระบบ และกลไกที่เก่ียวของกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน เชน Career path, Training Road Map, KM, IDP เปนตน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนินการ 

สูตรการคํานวณ :   

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 

Wi 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 

(WixSMi) 
1 2 3 4 5 

4.1 รอยละของความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนพัฒนา

ร า ย บุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan : IDP) 

0.5     100 SM1 W1xSM1 

0.5*5=2.5 

4.2 รอยละของความสําเร็จของ

การ ดํา เ นินการตามแผนการ

จัดการความรู และการสร า ง

องคกรแหงการเรียนรู 

0.4    97.95  SM2 W2xSM2 

0.4*4.9 

=1.96 

4.3 รอยละของการดําเนินการ

พัฒนาตามเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career path) 

0.1     100 SM3 W3xSM3 

0.1*5=0.5 

น้ําหนักรวม 1.00  ∑(WixSMi) 

∑Wi 

4.96*100/5 

= 99.2 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก  =        ∑ (WixSMi) 

                ∑Wi 

โดยที ่:  

W   หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดทีก่ําหนดขึน้จากแผนการดาํเนินงาน 

SM   หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทยีบกับเกณฑการใหคะแนน 

i     หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดยอยที่กําหนดขึ้น ไดแก 1,2,3,4,5 

หมายเหตุ : คะแนน 5 เทากับ รอยละ 100 

 



ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

รอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหเช่ือมโยงกับการพัฒนา 
รอยละ 80 รอยละ 99.2 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :   -       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -       

หลักฐานอางอิง :   -         

 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

 

 



ตัวชี้วัดที่  4.1   รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) 

เปาหมาย   :      ระดับ 5 

คําอธบิาย :   รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับการพัฒนา

ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง จํานวนขาราชการและ

พนักงานราชการมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดพัฒนาตามแผนพัฒนา

รายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน 

1   ขาราชการและพนักงานราชการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  

2   ขาราชการและพนักงานราชการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล  

 

ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอยละของขาราชการและพนักงานราชการ

ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับการ

พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) 

รอยละ 

50 

รอยละ 

55 

รอยละ 

60 

รอยละ 

65 

รอยละ 

70 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง จํานวน

ขาราชการและพนักงานราชการมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดพัฒนาตาม

แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     694 x 100   

         856 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) 

ระดับ 5 ระดับ  5 

=  81.07 



ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        

หลักฐานอางอิง :  -          

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  4.2   รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและการสรางองคกร

แหงการเรียนรู 

เปาหมาย   :  ระดับ 5 

คําอธบิาย :    - การจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 องคความรู 

  -  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป  และบุคลากรเขารวมกิจกรรม

และเปลี่ยนเรียนรู 

เกณฑการใหคะแนน :  

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน 

 1.การจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 องคความรู 

1.1 จัดทําแผนการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 3 องคความรู (ระดับ 5) 

1.2 จัดทําแผนการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 2 องคความรู (ระดับ 4) 

1.3 จัดทําแผนการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 1 องคความรู (ระดับ 3) 

 2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป  และบุคลากรเขารวมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู 

2.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูและบุคลากรเขารวมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 3 ครั้ง (ระดับ 5) 

2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูและบุคลากรเขารวมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 2 ครั้ง (ระดับ 4) 

2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูและบุคลากรเขารวมกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง (ระดับ 3) 

3.รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

รอยละ 100 (ระดับ 5 ) รอยละ 80 (ระดับ 4) รอยละ 60 (ระดับ 3) รอยละ 40 (ระดับ 2) รอยละ 20 (ระดับ 1) 

 

ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.จํานวนแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สศก.  (จํานวน 3 องคความรู) 

- - 1 2 3 

2.จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

(จํานวน 3 ครัง้) 

- - 1 2 3 

3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู (รอยละ 100) 

20 40 60 80 100 

 

 



ขอมูลผลการดําเนนิงาน :  

  1.จัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 6 องคความรู 

  2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู จํานวน 3 ครั้ง 

  3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 93.85 

ผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.จํานวนแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก.  3 องคความรู ระดับ 5 

2.จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 3 ครั้ง ระดับ 5 

3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 100 ระดับ 4 

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        

หลักฐานอางอิง :   -         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววรยา ไทพาณิชย เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

2. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

 

  



ตัวชี้วัดที่  4.3   รอยละของการดําเนินการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) 

เปาหมาย   :  ระดับ 5 

คําอธบิาย :    - สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career path) เชน หลักสูตร นบต. นบก. นบส. กษ. นบก.กพ. หรือหลกัสูตรอ่ืนเทียบเทา 

  - จัดอบรมใหกบับุคลากรหลกัสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

path) เชน หลกัสูตรนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุนพิเศษ) หรือหลักสูตรอ่ืนเทยีบเทา 

เกณฑการใหคะแนน :  

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน 

1 สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) 

ไมนอยกวา 20 คน 

 

ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1.บุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนด

ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career path) ไมตํ่ากวา 20 คน 

4 8 12 16 20 

 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : สงบุคลากรเขารบัการอบรมหลักสูตร หลักสูตร นบก. นบส. กษ. นบก.กพ. รวม 45 คน 

ผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.บุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ไมตํ่ากวา 20 คน 

20 ระดับ 5 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :   -       

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -       

หลักฐานอางอิง :   -         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววรยา ไทพาณิชย เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

2. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่  5.1 รอยละของบคุลากรทีเ่ขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

คุณภาพชีวิต คานยิม ความผูกพันตอองคการและจิตบรกิาร ตอป 

คําอธบิาย  :    

การเก็บขอมูลรอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ ตอป น้ัน ใหพิจารณาจากจํานวนที่เขา

รวมโครงการ/ กิจกรรม เทียบกับเปาหมายรายโครงการ/ กิจกรรม แลวจึงทํามาเฉลี่ยเพ่ือหาผลการดําเนินงาน

ภาพรวมของหนวยงาน 

บุคลากรที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรม หมายถึง ขาราชการ และพนักงานราชการ ของ

หนวยงาน ไดเขารวมโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ 

คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมี

พ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑที่เปนแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือวาเปนสิ่งที่ดีงาน

เหมาะสมและยอมรับ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึกพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของบุคลากรที่มีตอ

ชีวิตการทํางาน ดังน้ี 

1) สภาพแวดลอมที่ดีมีความปลอดภัย 

2) การบูรณาการทางดานสังคมหรือการทํางานรวมกัน 

3) สิทธิของบุคลากร 

4) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

5) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน 

คานิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีตอสิ่งของ ความคิด และเหตุการณที่เก่ียวของ

กับความปรารถนาคุณคาและความถูกตองของสังคมน้ัน ๆ 

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การรักษาขาราชการใหอยูและปฏิบัติงาน ในระบบราชการ

ไปจนเกษียณอายุรวมทั้งการปลูกฝง และสรางจิตสํานึกใหขาราชการรักหนวยงานที่ตนเองสังกัด 

จิตบริการ หมายถึง มีความเต็มใจในการบริการ โดยทํางานดวยความย้ิมแยมแจมใส  

มีอารมณรื่นเริง และควบคุมอารมณของตนเองได 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : 

โครงการ/กิจกรรมฯ เปาหมาย (คน) ผลการดําเนนิงาน (คน) 

1.สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนงาน ผลักดันภารกิจสนับสนุนใหมี

ประสิทธิภาพ (22-23 กุมภาพันธ 2562) 

200 137 

2.กิจกรรม 5 ส. และทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน  

(29 มีนาคม 2562)   

300 254 

3.กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต (12 เมษายน 2562) 300 285 



โครงการ/กิจกรรมฯ เปาหมาย (คน) ผลการดําเนนิงาน (คน) 

4.รับฟงการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ

ประเทศไทย (ชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) 

945 945 

5.กิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ 2562 (1 พฤษภาคม 

2562)   

30 30 

6.กิจกรรม Big Cleaning Day (15 พฤษภาคม 2562)   300 244 

7.ทําบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน

วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป 2562  

(3 มิถุนายน 2562)   

200 159 

8.เขาเฝาถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระ

คลายวันประสูติ 92 พรรษา (26 มิถุนายน 2562) 

30 28 

9.รวมเปนเจาภาพและรับฟงเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก 

เนื่องในสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและ

วันเขาพรรษา ประจําป 2562 (11 กรกฎาคม 2562) 

50 45 

10.กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย  

ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน” (22 กรกฎาคม 2562) 

10 10 

11.จัดกิจกรรมทําบุญถวายเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา (25 กรกฎาคม 2562) 

40 38 

12.กิจกรรมถวายเงินทําบุญทอดผาปาสามัคคี และปลอยพันธุ

ปลาน้ําจืด (9 สิงหาคม 2562)  

40 34 

13.การจัดปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม (เดือนตุลาคม 

2561 – กันยายน 2562) 

50 48 

14.กิจกรรมออกกําลังกายแอโรบิคและฟตเนส (ทุกวันจันทร 

พุธ ศุกร) 

20 12 

รวม 2,515 2,269 

 

แทนคาสูตรคาํนวณ :    2,269 x 100  = รอยละ 90.22 

                                  2,515 

ผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ

และจิตบริการ ตอป 

รอยละ 70 รอยละ 90.22 

 

 



ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        

หลักฐานอางอิง :   -         

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

2. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 



ตัวชี้วัดที่  5.2 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ และจิตบริการ 

คําอธบิาย  :    

ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ และจิตบริการ หมายถึง การประเมินความคิดเห็น

ของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมจากตัวช้ีวัดที่ 5.1รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ ตอป หรือการประเมิน

ปฏิกิริยา เพ่ือวัดทัศนคติของผูเขารวมโครงการฯ ที่มีตอโครงการ แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แทนคาดวยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑการ

แปลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

1.00 – 1.80 ความคิดเห็นระดับนอยที่สุด 

  1.81 – 2.60 ความคิดเห็นระดับนอย 

  2.61 – 3.40 ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

  3.41 – 4.20 ความคิดเห็นระดับมาก 

  4.21 – 5.00 ความคิดเห็นระดับมากที่สุด 

ซึ่งการคํานวณเปนคารอยละ โดยคาเฉลี่ย 5 คิดเปนรอยละ 100 แลวนํามาเฉลี่ยจากโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด 

ขอมูลผลการดําเนนิงาน : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมที ่1 และ 13 

โครงการ/ กิจกรรมฯ ความพึงพอใจ (รอยละ)  

1.สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนงาน ผลักดันภารกิจสนับสนุนใหมปีระสิทธิภาพ รอยละ 95 

13.การจัดปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม รอยละ 59.09 
 

ผลการดําเนนิงาน : 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพัน

ตอองคการ และจิตบริการ 

รอยละ 75 รอยละ 77.05  

 

ปจจัยสนับสนนุตอการดําเนนิงาน :  -        

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -        

หลักฐานอางอิง :   -         
 

ผูจัดเก็บขอมูล      : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย 

2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ 

3. นางสาวทรายขวัญ  เรืองสุขา 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 

เบอรติดตอ :  0-2940-7325 
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