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แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2556
ผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
โครงการ
กิจกรรม/วิธีการ
1. โครงการพัฒนา
1.1 สารวจความต้องการของ
บุคลากรประจาปี 2556 บุคลากร/ผู้รู้
1.2 นาเสนอผลการสารวจ
1.3 กาหนดแผนการพัฒนา
1.4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร
1.5 รับสมัคร/คัดเลือก
1.6 แจ้งผลการพิจารณา
1.7 บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา
ทุกรูปแบบ นามาถ่ายทอด
2. โครงการส่งเสริม
2.1 พัฒนาความรู้ผู้วิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนา
2.2 กาหนดหัวข้อวิจัย
งานส่งเสริมการเกษตร 2.3 ดาเนินการวิจัย
2.4 รายงานการวิจัย/
นาเสนอผลงาน
3. โครงการพัฒนา
3.1 สารวจความต้องการของ
บุคลากรด้านระเบียบ
บุคลากร/ผู้รู้
ปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง/ 3.2 กาหนดแผนการฝึกอบรม
จัดหาพัสดุ และ
3.3 ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
งานสารบรรณ
เรียนรู้ ผ่านเวทีระบบส่งเสริม
การเกษตร

บุคคลเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต

จานวน(คน)
37

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จ
ในการพัฒนา
บุคลากร ปี 2556

ผู้รับผิดชอบ

ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต/กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร/
กลุ่มอารักขาพืช
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
จังหวัดสงขลา/สานักงาน
เกษตรจังหวัดภูเก็ต

4

จานวนหัวข้อวิจัย
ที่ทาการวิจัย
4 เรื่อง

นางปณภัช กระจ่างศรี

สานักงานเกษตรจังหวัด
ภูเก็ต

37

ระดับความพึง
พอใจของผู้ได้รับ
การฝึกอบรม

นางสุมาลี มุกดา

นางปณภัช กระจ่างศรี
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โครงการ
4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการเกษตร
งบประมาณ 16,000 บ.

กิจกรรม/วิธีการ
4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด (PW)
4.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับอาเภอ (DW)
4.3 การประชุมประจาเดือน
ระดับจังหวัด/อาเภอ
4.4 การประชุมเกษตรอาเภอ
ประจาเดือน
4.4 การติดตามนิเทศงาน
4.5 การประชุมเฉพาะกิจ

5. โครงการพัฒนา
บุคลากรรองรับ
ประชาคมอาเซียน
6. โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

5.1 พัฒนาวิทยากรหลัก
5.2 ถ่ายทอดความรู้
ในหน่วยงาน
6.1 รับสมัครบุคลากรเข้ารับ
การอบรม
6.2 พิจารณาคัดเลือก/
ส่งใบสมัคร/แจ้งผลการ
คัดเลือก
6.3 เข้ารับการอบรม
6.4 ถ่ายทอดในหน่วยงาน

บุคคลเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตร
ระดับอาเภอ
จังหวัดภูเก็ต
ข้าราชการ ลูกจ้างและ
สานักงานเกษตรจังหวัด/
พนักงานราชการ
อาเภอ
เกษตรจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/ สานักงานเกษตร
ฝ่าย/เกษตรอาเภอ
จังหวัดภูเก็ต
คณะนิเทศงาน/เจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรอาเภอ/
สานักงานเกษตรอาเภอ/
ในพื้นที่
เกษตรกร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตร
จังหวัดภูเก็ต/อื่นๆ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
กรมส่งเสริมการเกษตร/
สานักงาน ก.พ./
สานักงานเกษตรจังหวัด
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ตามที่หน่วยงานผู้จัด ได้
กาหนด

จานวน(คน)
37
10

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากร
ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ตามแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ
นางปณภัช กระจ่างศรี
นางปณภัช กระจ่างศรี

9

นางสุมาลี มุกดา
เกษตรอาเภอทุกอาเภอ
นายชาลี สิตบุศย์

20

นายชาลี สิตบุศย์

-

ผู้จัดการประชุม

37

37
37

นายภิมลชัย ณ ตะกั่วทุ่ง
ร้อยละจานวน
บุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เรื่องอาเซียน
นางปณภัช กระจ่างศรี
ร้อยละจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้
และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
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โครงการ
7. โครงการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์

8. โครงการสร้าง
แรงจูงใจผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีผลงานดีเด่น

9. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
10. โครงการส่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น

กิจกรรม/วิธีการ
7.1 กาหนดหลักสูตรฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติ
- การทาเว็บไซต์
- การเขียนข่าว
- การถ่ายภาพ
7.2 แต่งตั้งคณะทางาน
7.3 พัฒนาผู้รับผิดชอบหลัก
7.4 ถ่ายทอดในหน่วยงาน
7.5 ผู้แทนกลุ่ม/ฝ่าย/อาเภอ
ร่วมทาข่าวประชาสัมพันธ์
8.1 ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครเข้ารับการคัดสรร
บุคคลดีเด่น
8.2 ดาเนินการคัดสรร
8.3 ประกาศผล
8.4 ประชาสัมพันธ์
9.1 กาหนดแผนทากิจกรรม
5ส ในกลุ่ม/ฝ่าย/อาเภอ
9.2 ดาเนินการ
10.1 ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครศึกษาต่อ
10.2 ส่งใบสมัคร/แจ้งผล
การสมัคร
10.3 ประสานงานสถาบัน
ที่จัดการศึกษา

บุคคลเป้าหมาย
คณะทางาน/เกษตรกร

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

จานวน(คน)
25

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

3

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ตามที่หน่วยงานผู้จัด ได้
กาหนด

37

ตัวชี้วัด
จานวนข่าว
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
นายติณณปรัชย์
วงศ์จิตธรรม

นายติณณปรัชย์
ร้อยละจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ วงศ์จิตธรรม
คัดสรร

ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส
ระดับความสาเร็จ
ในการส่งเสริม
การศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ้น

นายพฤษ ฟุ้งเหียน

นางปณภัช กระจ่างศรี
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โครงการ
11. โครงการส่งเสริมการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี
และสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงของบุคลากร
12. โครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม/วิธีการ
11.1 ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจาปี
11.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ
12.1 มอบหมายงาน
12.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

13. โครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร/วสช.

13.1 มอบหมายงาน
13.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

14. โครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอารักขาพืช

14.1 มอบหมายงาน
14.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

15. โครงการพัฒนา
บุคลากรในฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

15.1 มอบหมายงาน
15.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

บุคคลเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
ระดับจังหวัด/อาเภอ

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตร/
สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ/อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและ กรมส่งเสริมการเกษตร/
พัฒนาเกษตรกรระดับ
สานักส่งเสริมและ
จังหวัด/อาเภอ
พัฒนาการเกษตรเขต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ/อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร/
ระดับจังหวัด/อาเภอ
สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ/อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบงาน ระดับ
กรมส่งเสริมการเกษตร/
จังหวัด/อาเภอ
สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ/อื่นๆ

จานวน(คน)
37

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/
ร้อยละจานวน
บุคลากรที่ได้รับการ เกษตรอาเภอ
คัดสรร

ไม่น้อยกว่า 5 จานวนบุคลากร
ที่นาความรู้มา
ถ่ายทอด

นายพฤษ ฟุ้งเหียน

ไม่น้อยกว่า 5 จานวนบุคลากร
ที่นาความรู้มา
ถ่ายทอด

นางกานดา แป้นทอง

ไม่น้อยกว่า 5 จานวนบุคลากร
ที่นาความรู้มา
ถ่ายทอด

นางพะเยาว์ พินโน

8

จานวนบุคลากร
ที่นาความรู้มา
ถ่ายทอด

นางสุมาลี มุกดา
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โครงการ
16. โครงการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมภายใน

กิจกรรม/วิธีการ
16.1 มอบหมายงาน
16.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

บุคคลเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

สถานที่ดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

จานวน(คน)
37

17. โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตร

17.1 สารวจองค์ความรู้ที่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
17.2 จัดทาแผนจัดการ
ความรู้
17.3 ถอดบทเรียนจากผู้รู้
17.4 นาเสนอและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
17.5 ประชาสัมพันธ์/รายงาน
18.1 มอบหมายงาน
ผู้รบั ผิดชอบงาน
18.2 พิจารณาบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา

สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ

37

กรมส่งเสริมการเกษตร/
สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต/
สานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ/อื่นๆ
สานักงานเกษตรจังหวัด

18. โครงการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
19. โครงการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และ
จัดเตรียมแผนงาน
โครงการสนับสนุน
แผนพัฒนาต่างๆ

19.1 แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางาน
19.2 ขออนุมัติดาเนินการ
19.3 ประชุมแบบมีส่วนร่วม
19.4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และพิจารณาแผนงาน
โครงการ
19.5 ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรม
ที่ได้กาหนด
แผนการควบคุม
ภายใน
จานวนองค์ความรู้
ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

5

จานวนบุคลากร
ที่นาความรู้มา
ถ่ายทอด

นายชาลี สิตบุศย์

10

ระดับความสาเร็จ
ในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
และจัดเตรียม
แผนงานโครงการ

นายชาลี สิตบุศย์

นางปณภัช กระจ่างศรี

นางปณภัช กระจ่างศรี
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โครงการ
20. โครงการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรภายใต้
โครงการงบพัฒนา
จังหวัด ปี 2556

กิจกรรม/วิธีการ
บุคคลเป้าหมาย
20.1 กาหนดแผนศึกษาดูงาน ผู้แทนกลุ่มระดับจังหวัด/
20.2 ประสานงานเจ้าหน้าที่ อาเภอ แห่งละ 1 คน
เข้าร่วม
20.3 นามาถ่ายทอด
ในหน่วยงาน

สถานที่ดาเนินการ
สุราษฎร์ธานี/กระบี่/
นครศรีธรรมราช

จานวน(คน)
10

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
จานวนบุคลากรที่ นางกานดา แป้นทอง
เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ลงนาม.......................................ผู้อนุมัติ
(นายปารเมศ ทองปรีชา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดภูเก็ต

