รายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template (เอกสารหมายเลข 1)

รายละเอียด
ตัวชี้วัด KPI

Template
(เอกสาร
หมายเลข 1)

31 ตุลาคม

2562

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564

หนวยงาน สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรบั การพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป
เปาหมาย : ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 60
คําอธิบาย :
บุคลากรในหนวยงาน หมายถึง ขาราชการ และพนักงานราชการ ของหนวยงาน
การพัฒนา หมายถึง การอบรม สัมมนาหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ตลอดจนการนํามาใชการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ ทั้งที่ดําเนินการภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เชน การอบรมจากหนวยงานและหนวยงานอื่น, การเรียนจาก E - learning เปนตน
ความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความรูเฉพาะทาง ความรูทั่วไป รวมถึงสมรรถนะทั่วไป
2. กฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
3. เทคโนโลยี รวมถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช น โปรแกรมสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ฯลฯ
เงื่อนไข/ หมายเหตุ :
1) บุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู ตองเปนบุคลากรที่ไมซ้ํากัน
2) การพัฒนาความรูบุคลากร นับทั้งที่ดําเนินการภายในหนวยงานและสงบุคลากรไปพัฒนากับหนวยงาน
ภายนอก
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
วิธีการพัฒนา
จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนา (คน)
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน ทั้งหมด
856
1. หนวยงานจัดอบรม
529
2. สงไปอบรมหนวยงานอื่น
189
3. การเรียนจาก E – learning
48
4. อื่น ๆ (CoP/AAR)
รวม
766
แทนคาสูตรคํานวณ :

766 x 100 = รอยละ 89.49
856

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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 รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สมรรถนะ สามารถนําความรูไปใชประโยชน
เปาหมาย : รอยละ 70
คําอธิบาย :
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ หมายถึง
บุคลากรที่ผานการพัฒนาความรู ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป
สามารถนําความรูไปใชประโยชน หมายถึง การนําความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว โดยอาจวัดผลจากแบบสอบถามติดตาม
ประเมินผล การฝกอบรมสอบถามความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวอยางนอย
3 – 6 เดือน
สูตรการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูฯ สามารถนําความรูไ ปใชประโยชน x 100
จํานวนบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรูฯ ทั้งหมด
เงื่อนไข/ หมายเหตุ : 1) ประเมินจากหลักสูตรที่หนวยงานดําเนินการเองในปนั้น ๆ
2) จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาทั้งหมด ตามหลักสูตร ในขอ 1) คิดเปน รอยละ 100
3) แบบสอบถามที่ไดรับกลับไมนอยกวารอยละ 70 ของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ขอมูลผลการดําเนินงาน
ขอมูลผลการดําเนินงาน : รอยละของการนําความรูไปปรับใช ติดตามจากแบบสอบถามหลังการฝกอบรม
หลักสูตร

1. การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking)

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 100

2. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการวิจยั

รอยละ 96.80

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติระดับตน

รอยละ 90.50

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา GPP แบบลูกโซ (Chain Volume
Measures : CVM)
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหตนทุนสินคาเกษตร
6. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรสําหรับวิเคราะหตนทุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกในภาคเกษตร

รอยละ 81
รอยละ 80.60
รอยละ 65.22

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะ สามารถนําความรูไ ปใชประโยชน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย
ผูจัดเก็บขอมูล

:

2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
3. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 70

รอยละ 85.69

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการจัดอบรมหลักสูตรเพือ่ พัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
เปาหมาย : อยางนอย 1 หลักสูตรตอปในทุกหนวยงาน
คําอธิบาย :
การจั ด อบรมหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง โครงการฝ ก อบรม ที่ มุ ง เน น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมีระบบ ที่หนวยงานดํา เนินการจัดเอง เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ทัศนคติของบุคคล ใหไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง หมายถึ ง ผู ที่ เ ข า ใจบทบาทของตนเอง และพร อ มสร า งการ
เปลี่ยนแปลงดวยนวัตกรรมใหแกองคการและบุคคลอื่นในองคการได ตลอดจนกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใน
องคการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพไปสูระดับการแขงขันในเวทีโลก และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยาง
แทจริง ประกอบดวย 3 ระดับ ดังนี้
1. ผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนนกลุมนักบริหาร เพื่อสรางคนกลุมนี้ใหเปนผูนําองคการและ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี
2. ภาวะผู นํ า ซึ่ ง เน น บุ ค ลากรทุ ก กลุ ม ที่ มี ศั ก ยภาพในการเป น ผู นํ า ขององค ก าร
เพื่อเสริมสรางแนวคิดและทักษะดาน “ภาวะผูนํา” ใหเกิดขึ้นในองคการ
3. การเตรียมพรอมเปนผูนํา จะเนนบุคลากรในกลุมผูมีศักยภาพ เพื่อเตรียมคนกลุมนี้ขึ้นสู
การเปนผูนํา
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
กลุมเปาหมาย และจํานวน
ระยะเวลาในการจัดอบรม
ชื่อหลักสูตร
(คน)
(วัน)
นั ก บริ ห ารงานเศรษฐกิ จ การเกษตร
39
14
(รุนพิเศษ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

จํานวนการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูน ําการ
อยางนอย
1 หลักสูตร
เปลี่ยนแปลง
1 หลักสูตร
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ผูเขารับการอบรมไมสามารถเขารับการอบรมไดตลอดหลักสูตร เนื่องจาก
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 มีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในระดับดีเดน
เปาหมาย : รอยละ 10
คําอธิบาย :
ผูไดรับการพัฒนา หมายถึง ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ตามตัวชี้วัด 2.1 มีการจัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับตน (นบต.) ระดับกลาง
(นบก.) ระดับสูง (นบส.) หรือ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.กษ.) ที่จัดโดยสถาบันเกษตราธิการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน โดยมีระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ในรอบประเมินหลังการไดรับการ
พัฒนา
สูตรการคํานวณ :
จํานวนผูไ ดรับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน x 100
จํานวนผูไดรับการพัฒนาทั้งหมด
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1.นายสุทธิ์ตนัย สังวระ
2.นางพิชาริณี อําภาไพ

ตําแหนง
นิติกรปฏิบัติการ

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ
3.นายชาญชัย แพทอง
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ
4.นางสาววันวิสาข คุณยศยิ่ง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ
5.นางจีราภา อินธิแสง โธฌีม นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
6.นายชัยพร ชุติศิลป
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
7.นางสาวสุธรรมมา มณีพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
8.นางสาวอภิญญา ขนุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
9.นางสาววิลาสิณี ชูชวง
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
10.นายศุภกิจ สรรคศุภกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ

หนวยงาน
จัดเอง




นบต.

นบก.

นบส.

ผลการประเมิน
รอบ 2/2562
นบส. ดีเดน อื่นๆ
กษ.

















หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

11.นางสาวเมษารัศมิ์ สังขวุฒิ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ
12.นายกฤษฎา วิศิษฎสิน
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
13.นายธรรมจรรย ตุลยธํารง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
14.นางสาวปวีณา แซตั้ง

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

15.นายอนุวัฒน ผิวออน

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

16.นางพนิดา โตพวง

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

17.นายชัฐพล สายะพันธ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
18.นางสาวกฤติยา เอี่ยมสุทธา นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
19.นางสาวชิดชนก เล็กขาว นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
20.นางสาวอารีรตั น ลักษมีลออ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
21.นายกฤตธี ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
22.นายศักดิ์สิทธิ์ กล่ําโทก
23.นายพงศไท ไทโยธิน
24.นางสาวอัจฉรา ไอยรา
กาญจนกุล
25.นางมุทิตา รุธิรโก

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
เศรษฐกรเชี่ยวชาญ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

26.นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
27.นางสาวสุกัลยา กาเซ็ม

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

28.นางสาวสิริลักษณ พัฒนพันธุ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
29.นางสาวมณทิรา พรหม
พิทยายุทธ
30.นางสาวจุฑามาศ สังขอุดม

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

31.นายณภัทร อุยเจริญ

เศรษฐกรชํานาญการ

32.นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง

เศรษฐกรชํานาญการ

33.นายหาญพล ทิพยมณฑา

เศรษฐกรชํานาญการ

34.นางสาวสิริกร คูณขุนทด

เศรษฐกรชํานาญการ

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

หนวยงาน
จัดเอง

นบต.

นบก.

นบส.

ผลการประเมิน
รอบ 2/2562
นบส. ดีเดน อื่นๆ
กษ.

















































หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

35.นางสาวศุภลักษณ ถาวระ เศรษฐกรชํานาญการ
36.นายปวเรศ เมืองสมบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

37.นายปยยุทธ จิตตจํานงค

เศรษฐกรปฏิบัติการ

38.นายทินกร เพชรสูงเนิน

เศรษฐกรปฏิบัติการ

39.นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและ

40.นางเพ็ญรุง สมบัตินิมิตร

หนวยงาน
จัดเอง







นบต.

นบก.

นบส.

ผลการประเมิน
รอบ 2/2562
นบส. ดีเดน อื่นๆ
กษ.







แผนชํานาญการพิเศษ
41.นางรัชนีกร 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.นางสาวรัชนี นาคบุตร

นักวิเคราะหนโยบายและ



แผนชํานาญการพิเศษ
50.นางธีรารัตน สมพงษ

นักวิเคราะหนโยบายและ



แผนชํานาญการพิเศษ
51.นางสาวชุลีภรณ ฉิมเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ



นักวิเคราะหนโยบายและ



52.นายนิกร แสงเกตุ

แผนชํานาญการพิเศษ
53.นางเบญจพร ชาติทอง

นักวิเคราะหนโยบายและ





หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน
จัดเอง

นบต.

นบก.

นบส.

ผลการประเมิน
รอบ 2/2562
นบส. ดีเดน อื่นๆ
กษ.

แผนชํานาญการพิเศษ
54.นางสาวพาสินี ณ ปอมเพ็ชร นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการพิเศษ



นักวิเคราะหนโยบายและ



55.นางสุจารีย พิชา



แผนชํานาญการพิเศษ
56.นายสุชาติ ผุแปง



นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการพิเศษ

57.นางสาวอัญญดา เพ็ญพร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ














พิเศษ
58.นางสาวพัณอาภา เฉียบฉลาด เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
59.นางนิติภา วรพันธตระกูล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
60.นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

61.นางสาวทิพา คาธัญญะ

เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

62.นายกฤช เอี่ยมฐานนท

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

70.นางสาวภิรมศรี บุญทน

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
เศรษฐกรชํานาญการ

71.นางสาวอําพา ทันใจชน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

72.นายเฉลิมสิน อินทชัยศรี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

69.นายอาสา ฉลาดแฉลม

73.นางสาวปานรดา ถาเรือน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
















หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน
จัดเอง

นบต.

นบก.

นบส.

ผลการประเมิน
รอบ 2/2562
นบส. ดีเดน อื่นๆ
กษ.

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
75.นางสาวธนาพร ไหมทอง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
76.นางสาวสิริวัฒน สุวรรณศรี นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
77.นางสาวริญญารัตน คงแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญการ



78.นางสาวอมรรัตน
เทพมาลาพันธศิริ
79.นายนรายุทธ อินทสุวรรณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ



นักวิชาการสถิติชํานาญการ





80.นายชวสร นกเดช

เศรษฐกรชํานาญการ





74.นายวิชสุนันท แสนรัมย

แทนคาสูตรคํานวณ : 30 x 100 = รอยละ 37.50
80
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของผูไดรับการพัฒนา มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในระดับดีเดน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย
ผูจัดเก็บขอมูล

:

2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
3. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา







เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 10

รอยละ 37.50

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีโครงการความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
เปาหมาย : อยางนอย 1 โครงการตอปในทุกหนวยงาน
คําอธิบาย :
โครงการความรวมมือดานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานดานวิชาการ โดยเปนการ
ดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงาน ตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป (นอกกระทรวงฯ) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางดานวิชาการที่กําหนดไว เชน การใหทุนการศึกษา การสงบุคลากรไปอบรมดานเทคนิค การศึกษาดูงาน
การประชุมเจรจาความรวมมือทางวิชาการ เปนตน
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ หมายถึง หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศไทย และ
ตางประเทศ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ชื่อโครงการความรวมมือดานวิชาการ
หนวยงาน
ประเทศ
ระยะเวลา
ระหวาง สศก. กับ จ.กรุงเทพมหานคร พิธีลงนามเมื่อวันที่
1. ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU)
ประเทศไทย
3 กันยายน 2562
ความรวมมือดานวิชาการและการ
ธ.ก.ส.
แลกเปลี่ยนเผยแพรขอมูลขาวสาร
ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ (ธ.ก.ส.)
2. ลงบันทึกความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สศก. สผ. จ.กรุงเทพมหานคร พิธีลงนามเมื่อวันที่
ประเทศไทย
7 สิงหาคม 2562
ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ อบก.
(สศก.) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) และองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นางสาววรยา ไทพาณิชย
ผูจัดเก็บขอมูล

:

2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
3. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

เปาหมาย
อยางนอย
1 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
2 โครงการ

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ
เปาหมาย : อยางนอย 1 หลักสูตรตอปในทุกหนวยงาน
คําอธิบาย :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง โครงการฝกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมให
บุคลากรไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ตลอดจนการนํามาใชการปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ
หลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาที่จําเปนตอการ
ปฏิบั ติราชการในต างประเทศของบุ ค ลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน ทัก ษะภาษาตางประเทศ
การเจรจาตอรองระหวางประเทศ ความรูพื้นฐานของการปฏิบัติตนในตางประเทศ เปนตน
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
โครงการฝกอบรม สัมมนาหรือ
ระยะเวลา
สถานที่
กลุมเปาหมาย
จํานวน
กิจกรรมตาง ๆ
(คน)
1.สัมมนา หัวขอ “แนวทางการ
4 – 5 พ.ย. 61 รร.ริชมอนด
บุคลากร สศก.
35
พัฒนาสูความเปนเลิศดานเศรษฐกิจ
จ.นครราชศรีมา
การเกษตรระหวางประเทศ”
2. สัมมนา หัวขอ “กฎระเบียบและ
8 ก.ค. 62 รร.มิราเคิล
บุคลากร สศก.
35
การเปดตลาดสินคาเกษตรภายใต
จ.กรุงเทพฯ
WTO และ FTA ของไทย”
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรดานการเกษตรตางประเทศ

เปาหมาย
อยางนอย
1 หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
2 หลักสูตร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
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 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร
เปาหมาย : รอยละ 80
คําอธิบาย :
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร หมายถึง
การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบ และกลไกที่เกี่ยวของกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน เชน Career path, Training Road Map, KM, IDP เปนตน โดยพิจารณาจากความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนินการ
สูตรการคํานวณ :
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
Wi

4.1 รอยละของความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นา
ร า ย บุ ค ค ล ( Individual
Development Plan : IDP)
4.2 รอยละของความสําเร็จของ
การดํ า เนิ น การตามแผนการ
จั ด การความรู แ ละการสร า ง
องคกรแหงการเรียนรู
4.3 รอยละของการดําเนินการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career path)

0.5

น้ําหนักรวม

1.00

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

100

0.4

97.95

0.1

100

คะแนน
ที่ได
(SMi)
SM1

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(WixSMi)

W1xSM1
0.5*5=2.5

SM2

W2xSM2
0.4*4.9
=1.96

SM3

W3xSM3
0.1*5=0.5
∑(WixSMi)
∑Wi

4.96*100/5
= 99.2
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก =

∑ (WixSMi)
∑Wi

โดยที่ :
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดทีก่ ําหนดขึน้ จากแผนการดําเนินงาน
SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนน
i หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดยอยที่กําหนดขึ้น ไดแก 1,2,3,4,5
หมายเหตุ : คะแนน 5 เทากับ รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
-

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 80

รอยละ 99.2

-

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
คําอธิบาย : รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง จํานวนขาราชการและ
พนักงานราชการมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอน
เกณฑการใหคะแนน
1
ขาราชการและพนักงานราชการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
2

ขาราชการและพนักงานราชการดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
ตัวชี้วัด

รอยละของขาราชการและพนักงานราชการ

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ระดับ 1
รอยละ

ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับการ

50

พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual

55

60

ระดับ 5
รอยละ

65

Development Plan : IDP)
ขอมูลผลการดําเนินงาน : รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง จํานวน
ขาราชการและพนักงานราชการมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
694 x 100

= 81.07

856
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของขาราชการและพนักงานราชการของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 5

ระดับ 5

70

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

-

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
คําอธิบาย : - การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 องคความรู
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป และบุคลากรเขารวมกิจกรรม
และเปลี่ยนเรียนรู
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอน

เกณฑการใหคะแนน
1.การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 องคความรู
1.1 จัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 3 องคความรู (ระดับ 5)
1.2 จัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 2 องคความรู (ระดับ 4)
1.3 จัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 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.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รอยละ 100 (ระดับ 5 ) รอยละ 80 (ระดับ 4) รอยละ 60 (ระดับ 3) รอยละ 40 (ระดับ 2) รอยละ 20 (ระดับ 1)

ตัวชี้วัด

1.จํานวนแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สศก. (จํานวน 3 องคความรู)
2.จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
(จํานวน 3 ครัง้ )
3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 100)

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

-

-

1

2

3

-

-

1

2

3

20

40

60

80

100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
1.จัดทําแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก. จํานวน 6 องคความรู
2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 3 ครั้ง
3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 93.85
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

1.จํานวนแผนการจัดการความรูที่สอดคลองกับยุทธศาสตร สศก.
2.จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

3 องคความรู
3 ครั้ง

ระดับ 5
ระดับ 5

3.รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รอยละ 100

ระดับ 4

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววรยา ไทพาณิชย
ผูจัดเก็บขอมูล :
1. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
2. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละของการดําเนินการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path)
เปาหมาย : ระดับ 5
คําอธิบาย : - สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career path) เชน หลักสูตร นบต. นบก. นบส. กษ. นบก.กพ. หรือหลักสูตรอื่นเทียบเทา
จัดอบรมใหกบั บุคลากรหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
path) เชน หลักสูตรนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุนพิเศษ) หรือหลักสูตรอื่นเทียบเทา
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอน
เกณฑการใหคะแนน
1
สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path)
ไมนอยกวา 20 คน
ตัวชี้วัด
1.บุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนด
ตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
(Career path) ไมต่ํากวา 20 คน

ระดับ 1
4

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
8
12
16

ระดับ 5
20

ขอมูลผลการดําเนินงาน : สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตร นบก. นบส. กษ. นบก.กพ. รวม 45 คน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

1.บุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรที่กําหนดตามเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) ไมต่ํากวา 20 คน
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาววรยา ไทพาณิชย
ผูจัดเก็บขอมูล :
1. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
2. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

20

ระดับ 5

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

ตัวชี้วัดที่ 5.1 รอยละของบุคลากรทีเ่ ขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ ตอป
คําอธิบาย :
การเก็บขอมูลรอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ ตอป นั้น ใหพิจารณาจากจํานวนที่เขา
รวมโครงการ/ กิจกรรม เทียบกับเปาหมายรายโครงการ/ กิจกรรม แลวจึงทํามาเฉลี่ยเพื่อหาผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของหนวยงาน
บุคลากรที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรม หมายถึง ขาราชการ และพนักงานราชการ ของ
หนวยงาน ไดเขารวมโครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานดําเนินการเพื่อสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชนสุขแกตนและสังคม ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมทั้ งการปฏิ บั ติต นตามกฎเกณฑ ที่ เป น แนวทางปฏิ บั ติต นในการประกอบอาชีพ ที่ถื อว าเป นสิ่ งที่ ดีง าน
เหมาะสมและยอมรับ
คุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึกพอใจที่แตกตางกันไปตามมิติการรับรูของบุคลากรที่มีตอ
ชีวิตการทํางาน ดังนี้
1) สภาพแวดลอมที่ดีมีความปลอดภัย
2) การบูรณาการทางดานสังคมหรือการทํางานรวมกัน
3) สิทธิของบุคลากร
4) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
5) ความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน
คานิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีตอสิ่งของ ความคิด และเหตุการณที่เกี่ยวของ
กับความปรารถนาคุณคาและความถูกตองของสังคมนั้น ๆ
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง การรักษาขาราชการใหอยูและปฏิบัติงาน ในระบบราชการ
ไปจนเกษียณอายุรวมทั้งการปลูกฝง และสรางจิตสํานึกใหขาราชการรักหนวยงานที่ตนเองสังกัด
จิ ต บริ ก าร หมายถึ ง มี ค วามเต็ ม ใจในการบริ ก าร โดยทํ า งานด ว ยความยิ้ ม แย ม แจ ม ใส
มีอารมณรื่นเริง และควบคุมอารมณของตนเองได
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
โครงการ/กิจกรรมฯ
เปาหมาย (คน)
ผลการดําเนินงาน (คน)
1.สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนงาน ผลักดันภารกิจสนับสนุนใหมี
ประสิทธิภาพ (22-23 กุมภาพันธ 2562)
2.กิจกรรม 5 ส. และทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน
(29 มีนาคม 2562)
3.กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูใหญในวันสงกรานต (12 เมษายน 2562)

200

137

300

254

300

285

โครงการ/กิจกรรมฯ

เปาหมาย (คน)

ผลการดําเนินงาน (คน)

4.รับฟงการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประเทศไทย (ชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
5.กิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ 2562 (1 พฤษภาคม
2562)
6.กิจกรรม Big Cleaning Day (15 พฤษภาคม 2562)
7.ทําบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป 2562
(3 มิถุนายน 2562)
8.เขาเฝาถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระ
คลายวันประสูติ 92 พรรษา (26 มิถุนายน 2562)
9.รวมเปนเจาภาพและรับฟงเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก
เนื่องในสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและ
วันเขาพรรษา ประจําป 2562 (11 กรกฎาคม 2562)
10.กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย
ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” (22 กรกฎาคม 2562)
11.จัดกิจกรรมทําบุญถวายเพลพระสงฆ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา (25 กรกฎาคม 2562)
12.กิจกรรมถวายเงินทําบุญทอดผาปาสามัคคี และปลอยพันธุ
ปลาน้ําจืด (9 สิงหาคม 2562)
13.การจัดปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม (เดือนตุลาคม
2561 – กันยายน 2562)
14.กิจกรรมออกกําลังกายแอโรบิคและฟตเนส (ทุกวันจันทร
พุธ ศุกร)
รวม

945

945

30

30

300
200

244
159

30

28

50

45

10

10

40

38

40

34

50

48

20

12

2,515

2,269

แทนคาสูตรคํานวณ : 2,269 x 100 = รอยละ 90.22
2,515

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ
และจิตบริการ ตอป

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 70

รอยละ 90.22

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :

-

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 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ โครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ และจิตบริการ
คําอธิบาย :
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ โครงการ/กิ จ กรรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการ และจิตบริการ หมายถึง การประเมินความคิดเห็น
ของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมจากตัวชี้วัดที่ 5.1รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพันตอองคการและจิตบริการ ตอป หรือการประเมิน
ปฏิกิริยา เพื่อวัดทัศนคติของผูเขารวมโครงการฯ ที่มีตอโครงการ แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แทนคาดวยคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑการ
แปลคาเฉลี่ย ดังนี้
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
ขอมูลผลการดําเนินงาน : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมที่ 1 และ 13
โครงการ/ กิจกรรมฯ
ความพึงพอใจ (รอยละ)
1.สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนงาน ผลักดันภารกิจสนับสนุนใหมปี ระสิทธิภาพ
รอยละ 95
13.การจัดปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม
รอยละ 59.09
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต คานิยม ความผูกพัน
ตอองคการ และจิตบริการ

รอยละ 75

รอยละ 77.05

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
ผูจัดเก็บขอมูล :
1. นางสาววรยา ไทพาณิชย
2. นางสาวผลิพันธุ พวงชอ
3. นางสาวทรายขวัญ เรืองสุขา

เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325
เบอรติดตอ : 0-2940-7325

