รายงานผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สวก. ประจาปีงบประมาณ 2561
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561 ดังนี้
ลาดับ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561
ผลการดาเนินงาน
1 การปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนงานและ
ระยะเวลาที่กาหนด
1) ทบทวนและปรับโครงสร้างและกาหนดการ
มี.ค. 61 1) ทบทวนและปรับโครงสร้างและการกาหนดการ ก.พ.61
แบ่งส่วนงาน
แบ่งส่วนงาน
(1) คณะกรรมการบริหาร สวก.มีมติที่ประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 เห็นชอบให้ปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงานใหม่ โดยให้แยกงานยุทธศาสตร์ วางแผน
และงบประมาณ ออกจาก กลุ่มงานผู้อานวยการ
สานักงาน ตัง้ เป็น สานักนโยบายและแผน พร้อมทั้ง
ปรับขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานใหม่ ตามประกาศ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก. เรื่อง การ
แบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 3 ก.พ. 61
(2) ผู้อานวยการ สวก. ได้จัดแบ่งงานภายใต้ส่วนงาน
ใหม่ ตามประกาศ สวก. เรื่อง การจัดแบ่งโครงสร้าง
งานภายใต้ส่วนงานของสานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13
ก.พ. 61 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 61
2) ทบทวนและปรับรายละเอียดภาระงานและ
มี.ค. 61 2) ทบทวนและปรับรายละเอียดภาระงานและกิจกรรม มี.ค. 61
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน (Functional
ของแต่ละหน่วยงาน (Functional Descriptions)
Descriptions) และแต่ละตาแหน่งงาน (Job
และแต่ละตาแหน่งงาน (Job Descriptions)
Descriptions) ของเจ้าหน้าทีท่ ี่มีการเปลี่ยนแปลง
(1) ทบทวนและปรับรายละเอียดภาระงานและกิจกรรม
ของแต่ละ หน่วยงาน (Functional Descriptions)
รวม 8 ส่วนงาน และรายละเอียดภาระงานและกิจกรรม
ของแต่ละตาแหน่งงาน (Job Descriptions) รวม 59
ตาแหน่งงาน
(2) ผู้อานวยการ สวก. เห็นชอบและให้ใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดรายละเอียดภาระงานของแต่ละตาแหน่ง
เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61

ลาดับ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561
ผลการดาเนินงาน
3) ทบทวนและปรับโครงสร้างต้นแบบสมรรถนะ
มี.ค. 61 3) ทบทวนและปรับโครงสร้างต้นแบบสมรรถนะ
มี.ค.61
ของเจ้าหน้าที่
ของจ้าหน้าที่ โดย ดาเนินการดังนี้
(1) ปรับปรุงคาจากัดความของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะในการบริหาร และสมรรถนะ
เฉพาะตาแหน่งงาน
(2) กาหนดสมรรถนะเฉพาะตาแหน่งใหม่เพิ่มเติม
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดเชิงนวัตกรรม และ
ด้านทักษะการให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
(3) ตัดสมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง 1 ด้าน คือ
ด้านการบริหารการลงทุน
(4) ผู้อานวยการ สวก. เห็นชอบการปรับปรุง
และกาหนดโครงสร้างต้นแบบสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 ประกอบด้วย
(4.1) สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
(4.2) สมรรถนะในการบริหาร 2 ด้าน
(4.3) สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ง 24 ด้าน
4) ทบทวนและพัฒนาวิธีการประเมินผล
มิ.ย. 61 4) ทบทวนและพัฒนาวิธีการประเมินผลการ
เม.ย. 61
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
มากขึน้
(1) ทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ทาให้
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านไม่มปี ระสิทธิภาพ
(2) จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การกาหนดตัวชี้วัดสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
(3) ผู้อานวยการ สวก. เห็นชอบให้และใช้เป็นแนว
ทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61
5) ทบทวนและปรับโครงสร้างระดับตาแหน่งงาน ก.ย. 61 5) ทบทวนและปรับโครงสร้างระดับตาแหน่งงานของ
มี.ค. 61
ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
(1) คณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติที่ประชุม ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61 เห็นชอบให้กาหนด
ระดับตาแหน่งชัน้ งานเพิม่ ย่อยมากขึ้น จากระดับ
ปฏิบัติการเป็นปฏิบัติการ 1และปฏิบัติการ 2
และจากระดับอาวุโส เป็นอาวุโส 1และอาวุโส 2
พร้อมทั้งเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนในแต่ละ
ระดับชัน้ งาน ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร
งานบุคคล สวก. เรื่อง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน
ของเจ้าหน้าที่ สวก. พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 61

ลาดับ

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
(2) คณะกรรมการบริหาร สวก. มีมติที่ประชุม

ครั้งที่2/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
เห็นชอบให้กาหนดตาแหน่งงานใน
สายงานสนับสนุน ให้สามารถเติบโตระดับ
ตาแหน่งอาวุโส งานละ 1 ตาแหน่ง

2

3

ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก.
เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่ ตาแหน่งงาน และจานวน
อัตรากาลัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 มี.ค.61
มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.61
ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยด้วยสวัสดิการและประโยชน์ ส.ค.61 1. เนื่องจากระหว่างปีงบประมาณ 2561 มีนโยบายของรัฐบาล โดย
เกื้อกูลสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในเรื่องการเลือกใช้
สิทธิเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และครอบครัว ซึ่งเรือ่ ง
นี้ ยังไม่ชัดเจนถึงสิทธิทจี่ ะเลือกใช้
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่าง ๆ
เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาล กรณี "เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เนื่องจากการเลือกใช้สทิ ธิในข้อ 1 ยังไม่
ชัดเจน จึงยังไม่สามารถดาเนินการในเรื่องนี้ เพราะการแก้ไข
ปรับปรุงต้องสอดคล้องกันกับข้อ 1
3. จึงเสนอทีป่ ระชุมขอชะลอการปรับปรุงระเบียบนีไ้ ว้ก่อน จนกว่าจะ
มีความชัดเจนของ สปสช.
การดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมืออาชีพ
ส.ค.61 การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรมืออาชีพในตาแหน่งว่าง มิ.ย.61
มาปฏิบัติงาน ในตาแหน่งที่ว่าง รวม 5 อัตรา
5 อัตรา
(ณ วันที่ 1 ต.ค.60)
(1) บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รวม 5 ราย
1) จัดลาดับความสาคัญตาแหน่งว่าง เสนอ ผู้อานวยการ สวก.
(1.1) นักวิเคราะห์ สก. 1 ราย เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60
พิจารณากาหนดแนวทางใน การดาเนินการ
(1.2) รองผู้อานวยการ สวก.1ราย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61
2) ตั้งคณะทางาน
(1.3) นักวิเคราะห์ สก. จานวน 2 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61
3) กาหนดเกณฑ์
(1.4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61
4) ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
5) เสนอผอ. สวก. เห็นชอบและบรรจุแต่งตั้ง
ระหว่างปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 - 30 มิ.ย. 61
มีเจ้าหน้าที่ลาออก 6 ราย จึงมีตาแหน่งว่างเพิ่มขึ้น 6 อัตรา
1) เจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์ สส. 1 ราย
2) ผู้อานวยการสานัก สก. 1 ราย
3) นักวิเทศสัมพันธ์ กอ. 1 ราย
4) ผู้อานวยการสานัก สท. 1 ราย
5) นักวิเคราะห์ สก. 2 ราย

การดาเนินการในตาแหน่งว่างเมื่อเจ้าหน้าที่ลาออกระหว่างปี 6 อัตรา
1) บรรจุแต่งตั้งนักวิเคราะห์ สส. 1 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61
2) เลื่อนเจ้าหน้าที่ ในระดับสูงขึ้นในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก สก.
1 ราย เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61
3) บรรจุแต่งตั้งนักวิเคราะห์ สก. 1 ราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61
4) ระหว่างดาเนินการคัดเลือก ผอ สท. 1 ราย
4) ระหว่างพิจารณาเพื่อดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงาน
โดยวิธีการสรรหาหรือคัดเลือก 3 อัตรา (กอ. 1/สก. 2)

ลาดับ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561
ผลการดาเนินงาน
4 การดาเนินการเพื่อความเติบโตและก้าวหน้า
ก.พ.61 การเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่สูงขึ้นในตาแหน่งระดับ มี.ค.61
ในอาชีของเจ้าหน้าที่
อาวุโส
1) ตั้งคณะทางาน
(1) แต่งตั้งคณะทางาน ตามคาสั่ง สวก. ที่ 12/2560 ลงวันที่
2) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน
30 ม.ค.60 และคาสั่ง เพิ่มเติม ที่ 17 / 2561 ลงวันที่ 5 มี.ค .61
3) ประเมิน
(2) ประกาศรับสมัครถึงวันที่ 24 ต.ค. 60 มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 13 ราย
4) เสนอผู้อานวยการ สวก. พิจารณาออกคาสั่ง
(3) คณะทางาน ฯ ประเมินเจ้าหน้าที่ เพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
ในระดับอาวุโส รวม 13 ราย โดยมีผู้ผ่านประเมิน 7 ราย
(4) ผู้อานวยการ สวก. พิจารณาเลือ่ นระดับสูงขึน้ และลงนามใน
คาสั่งแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ตามคาสัง่ สวก. ที่ 16/2561
5 การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
พ.ย. 60 ดาเนินการจัดทาแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
ต.ค.60
แบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)
คณะกรรมการบริหาร สวก.ให้ความเห็นชอบ
ระยะ 5 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 31 ต.ค.60
6 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางาน ก.ย.61 การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานมี ก.ย.61
มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline)
ผลการปฏิบัตงิ านสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline)
พนักงาน >70% มีผลการปฏิบตั ิงานสูงกว่ามาตรฐาน
(1) กาหนดแผนการปฏิบัตงิ านรายบุคคลประจาปี
1) การกาหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลประจาปี
(2) ทาความตกลงร่วมกันระหว่างผู้อานวยการ สวก.
2) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระหว่างปี
และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน กาหนดให้ผลการ
3) การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้สาเร็จ
ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน (baseline) หมายถึง
ตามแผนที่ตั้งไว้
ผลการประเมินตั้งแต่ เกรด 3.5 ขึ้นไป
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี 2561 เจ้าหน้าที่มผี ลการ
ประเมินสูงกว่ามาตรฐาน (baseline) หรือมีผลประเมินตัง้ แต่
เกรด 3.5 ขึ้นไป จานวน 73 ราย จากเจ้าหน้าที่ 74 ราย
หรือร้อยละ 98.63
7 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความสหสาขาวิชา ก.ย.61 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานที่กว้างขึ้นและเพิ่มทักษะใน
ก.ย.61
เพื่อ สร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการเติบโตในสายงาน
ในการทางาน ร้อยละ 5 ของจานวนพนักงานมี
โดยได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน รวม 6 ราย
การหมุนเวียนงาน
ดังนี้
1) สารวจความต้องการและความเหมาะสมในการหมุนเวียนงาน
(1) ย้ายเจ้าหน้าที่ 2 ราย ตามคาสั่ง สวก. ที่ 73/2560
2) เริ่มหมุนเวียนงานตามความเหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คน)
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 60 มีผลบังคับ 3 ม.ค.61
3) ประเมินผลการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
(2) ย้ายเจ้าหน้าที่ 1 ราย ตามคาสั่ง สวก. ที่ 9/2561
ลงวันที่ 13 ก.พ.61
(3) ย้ายเจ้าหน้าที่ 1 ราย ตามคาสั่ง สวก. ที่ 10/2561
ลงวันที่ 15 ก.พ.61
(4) ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน รวม 2 ราย ตามคาสั่ง สวก.
ที่ 11/2561 ลงวันที่ 15 ก.พ.61

ลาดับ

8

9

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
(5) ได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนของเจ้าหน้าที่ทที่ า
การสับเปลี่ยนตาแหน่ง และนาเสนอผู้อานวยการ สวก. พิจารณา
โดยมีคาสัง่ การ ให้เจ้าหน้าที่ตาม (1) (2) และ (3) ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่ครองอยู่ต่อไป เพื่อเรียนรู้งานและพัฒนาตนเองให้
เพิ่มขึ้น สาหรับ (4) ให้เจ้าหน้าที่ 1 ราย ยังคงช่วยปฏิบัติงานตาม
คาสั่งเดิม และให้เจ้าหน้าที่อีกราย ซึ่งเดิมมีคาสั่งให้ปฏิบัตงิ าน
ที่สานักนโยบายและแผน ให้มีคาสั่งใหม่ไปปฏิบัติงานที่สานัก
พัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มพูนทักษะความรู้
ให้หลากหลายมากขึ้น
การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business
มี.ค.61
ดาเนินการดังนี้
(1) ปีงบประมาณ 2561 ประมาณการจานวนข้อเสนอ
โครงการ 1000 ข้อเสนอ จึงต้องมีข้อเสนอโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 ข้อเสนอที่มีเจ้าหน้าที่ สวก. ใน
สานักสนับสนุนงานวิจัย ตาแหน่งนักวิเคราะห์ ร่วมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
(2) จากข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น 895 ข้อเสนอ
นักวิเคราะห์ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ข้อเสนอ
โครงการวิจัยจานวน 307 ข้อเสนอโครงการ หรือร้อยละ
34.30 ของข้อเสนอโครงการ

การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business
ก.ย.61
จานวนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20%
ที่มีนักวิเคราะห์ สวก. ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
1) นักวิเคราะห์เข้าร่วมการพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business
2) เสนอชื่อนักวิจัยและนักวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอโครงการ
ให้ผู้อานวยการ สวก. เห็นชอบ
3) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้นร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) นาข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิเคราะห์ สรุปเสนอ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่มีอานาจพิจารณา
5) ปีงบประมาณ 2561 ข้อเสนอโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ที่มีนักวิเคราะห์ สวก. เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปี 2561
ก.ย.61 ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ก.ย.61
1) การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการขององค์การมหาชน
1.1) คณะกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
1.1) จานวนกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ไม่น้อย
รวม 8 ราย ศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 ครั้ง ดังนี้
กว่า 4 ราย
(1) กรรมการบริหาร สวก. 3 ราย ศึกษาดูงานและร่วมจัด
1.2) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
นิทรรศการงาน Cosmetic 360 ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
(2) กรรมการบริหาร สวก. 3 ราย ประชุมปรึกษาหารือ
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ ประเทศไต้หวัน
(3) กรรมการบริหาร สวก. 2 ราย ร่วมงานประกวดและจัด
นิทรรศการในงาน 46 th International Exhibition of
Innovations Geneva ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์
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ผลการดาเนินงาน
9 แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปี
ก.ย.61 1.2) ผอ.สวก ทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าที่ สวก. ศึกษาดูงาน ร่วมจัดแสดง
งบประมาณ 2561
สินค้าในงาน Top Thai Brands 2018 กับกรมส่งเสริมการค้า
1) การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการขององค์การมหาชน
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวม 4 ประเทศ
1.1) จานวนกรรมการบริหาร สวก. ศึกษาดูงาน ไม่น้อย
(1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กว่า 4 ราย
(2) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.2) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
(3) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(4) สาธารณรัฐประชาชนจีน
1.3) หลักสูตร การกากับดูแลกิจกรรมและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน ประจาปี 2561
ผู้เข้าอบรม นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ กรรมการบริหาร สวก
1.4) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อกาหนดกิจกรรมและหลักสูตรการ
พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรวิจัยการเกษตร
และบุคลากรของ สวก. กับมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น
ผู้เข้าประชุม ผอ.สวก ทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าที่ สวก.
2) การเพิ่มสมรรถนะในด้านบริหารและการจัดการสาหรับผู้บริหาร 2) เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการพัฒนา ดังนี้
2.1) การพัฒนารองผู้อานวยการ สวก. 1 หลักสูตร 1 ราย
2.1) รองผู้อานวยการ สวก. 2 หลักสูตร จานวน 2 ราย
(1) การศึกษาดูงานและนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม สวก. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน
Soul International Intention Fair 2017 ณ กรุง
โซล ประเทศเกาหลี
(2) หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
2.2) การพัฒนาผู้อานวยสานัก/เจ้าหน้าที่อาวุโส
2.2) เจ้าหน้าที่ผู้อานวยการสานัก 3 หลักสูตร จานวน 4 ราย
( ผอ. สานัก 2 ราย / อาวุโส 2 ราย)
(1) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง รุน่ ที่ 70 จานวน 1 ราย
(2) โครงการประชุมหารือและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
งานวิจยั ณ ประเทศไต้หวัน จานวน 1 ราย
(3) หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารสาหรับผู้นารุ่นใหม่
(EYP) รุ่นที่ 4 จานวน 2 ราย
2.3) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 5 หลักสูตร จานวน 6 ราย
(1) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง รุน่ ที่ 71 จานวน 1 ราย
(2) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่นที่ 82 รุ่นที่ 83 รุ่นที่ 85 รวม 3 ราย
(3) โครงการประชุมหารือและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
งานวิจยั ณ ประเทศไต้หวัน จานวน 2 ราย
(4) หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
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3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามผลสมรรถนะที่จาเป็น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 7 ด้าน
4) การพัฒนาอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน
รวม 8 หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
3) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา ตามผลการประเมินสมรรถนะที่
จาเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 7 ด้าน 12 หลักสูตร
จานวน 340 ราย
4) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอบรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ
ปฏิบัติงาน รวม 15 หลักสูตร จานวน 429 ราย

5) การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
5) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั รวม 2 หลักสูตร
รวม 2 หลักสูตร
จานวน 141 ราย
6) การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ 6) เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา รวม 29 หลักสูตร จานวน 63 ราย
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

