
รวม

1-15  16-31 1-15  16-30 1-15  16-31 1-15  16-31 1-15  16-28 1-15  16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 

1.หลักสูตรกระบวนการทํางาน
ราชการแบบมีสวนรวม

200 ราย กกจ. แผน
100%

1.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

1.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

1.3 จัดฝกอบรม แผน

1.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

2.หลักสูตร EQ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

50 ราย กกจ. แผน
100%

2.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

2.2 แจงเวียนกองสํานักสงบุคลากร แผน

2.3 จัดฝกอบรม แผน

2.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

3.หลักสูตร การเสริมสรางความรู
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการและการ
บริหารงานพัสดุใหมีความโปรงใส
เพื่อตระหนักถึงปญหาของการ
ทุจริตคอรัปชั่น

240 ราย กกจ. แผน 100%

3.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

3.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

3.3 จัดฝกอบรม แผน

3.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

4. หลักสูตรฝกอบรมมาตราฐาน
วิชาการงานพัฒนาที่ดิน

50 ราย กกจ.
แผน

4.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

4.2 แจงเวียนกอง/สํานัก สงบุคลากร แผน

4.3 จัดฝกอบรม แผน

4.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรป

แผน

ก.ย.

เปาหมายการดําเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50%

แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ .

โครงการ Smart Officer

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กองการเจาหนาที่

ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560

กิจกรรม
เปาหมาย

ทั้งป
หนวย
นับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน/ผล ก.ค.

50%

ม.ค. ก.พ. ส.ค.พ.ค. มิ.ย.

100%

100%

มี.ค. เม.ย.

100%

1. โครงการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรเปนSmart Officer (ภายใน)



รวม

1-15  16-31 1-15  16-30 1-15  16-31 1-15  16-31 1-15  16-28 1-15  16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 

ก.ย.

เปาหมายการดําเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.กิจกรรม
เปาหมาย

ทั้งป
หนวย
นับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน/ผล ก.ค.ม.ค. ก.พ. ส.ค.พ.ค. มิ.ย.มี.ค. เม.ย.

5. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนัก
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ

70 ราย กกจ.
แผน

100%

ผล 50% 50% 100%

5.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

5.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

5.3 จัดฝกอบรม แผน

5.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

6. หลักสูตรเทคนิควิทยากร 40 ราย กกจ. แผน 100%

ผล 50% 50% 100%

6.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

6.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

6.3 จัดฝกอบรม แผน

6.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

7. การฝกอบรมผานสื่อการเรียน
การสอนระบบ e-Trainings
หลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2-4

90 ราย กกจ. แผน 100%

7.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

7.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

7.3 จัดฝกอบรม แผน

7.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

8. หลักสูตร การปลูกฝงจิตสํานึก
ดานการตอตานทุจริตและประพฤติ
มิชอบของขาราชการและเจาหนาที่
กรมพัฒนาที่ดิน

120 ราย กกจ. แผน 100%

8.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

8.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

8.3 จัดฝกอบรม แผน

8.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

9. หลักสูตร การเสริมสรางการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ รุนที่ 1

100 ราย กกจ. แผน 100%100%

25%

4% 4%4% 5%

4% 4% 4%4%

100%

100%

25%

54%

15% 25%50% 10%

30%



รวม

1-15  16-31 1-15  16-30 1-15  16-31 1-15  16-31 1-15  16-28 1-15  16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 

ก.ย.

เปาหมายการดําเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.กิจกรรม
เปาหมาย

ทั้งป
หนวย
นับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน/ผล ก.ค.ม.ค. ก.พ. ส.ค.พ.ค. มิ.ย.มี.ค. เม.ย.

9.1 ขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

แผน

9.2 แจงเวียนกองสํานัก สงบุคลากร แผน

9.3 จัดฝกอบรม แผน

9.4 ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุป

แผน

10. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
การใชภาษาอังกฤษระดับตน รุนที4่
 (Beginners)

5 ราย กกจ. แผน 100%

10.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

10.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

10.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

10.4 เขารับการฝกอบรม แผน

10.5 จัดเก็บขอมูลการฝกอบรม แผน

11. หลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับตน

26 ราย กกจ. แผน 100%

11.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

11.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

11.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

11.4 เขารับการฝกอบรม แผน

11.5 จัดเก็บขอมูลการฝกอบรม แผน

12. หลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง

6 ราย กกจ. แผน 100%

12.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

12.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

12.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

12.4 เขารับการฝกอบรม แผน

12.5 จัดทํารายงานสรุปและจัดเก็บ
ขอมูลการฝกอบรม

แผน

13. หลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับสูง

20 ราย กกจ. แผน 100%

20%

10%

40%

10%10% 10%

10%

40% 10% 10% 10%

60%

10% 10% 10%40% 10% 10%

10%

10%

80% 20%

2. โครงการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรเปนSmart Officer (ภายนอก)

20%



รวม

1-15  16-31 1-15  16-30 1-15  16-31 1-15  16-31 1-15  16-28 1-15  16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15  16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 

ก.ย.

เปาหมายการดําเนินงานรายเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.กิจกรรม
เปาหมาย

ทั้งป
หนวย
นับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน/ผล ก.ค.ม.ค. ก.พ. ส.ค.พ.ค. มิ.ย.มี.ค. เม.ย.

13.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

13.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

13.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

13.4 เขารับการฝกอบรม แผน

13.5 จัดทํารายงานสรุปและจัดเก็บ
ขอมูลการฝกอบรม

แผน

14. หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและ
คุณธรรม (นบส.1)ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

1 ราย กกจ. แผน 100%

14.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

14.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

ผล 20%

14.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

14.4 เขารับการฝกอบรม แผน

14.5 จัดทํารายงานสรุปและจัดเก็บ
ขอมูลการฝกอบรม

แผน

15. หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําร(ินบร.)รุนที6่

4 ราย กกจ. แผน 100%

15.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

15.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

15.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

15.4 เขารับการฝกอบรม แผน

15.5 จัดทํารายงานสรุปและจัดเก็บ
ขอมูลการฝกอบรม

แผน

16. หลักสูตรSmart Officer 104 ราย กกจ. แผน 100%

16.1 แจงเวียนผูมีคุณสมบัต/ิ
รวบรวมรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

แผน

16.2 รวบรวมเสนอกรมฯคัดเลือก/
อนุมัติบุคคลและงบประมาณ

แผน

16.3 แจงหนวยงานที่จัดฝกอบรม แผน

16.4 เขารับการฝกอบรม แผน

16.5 จัดทํารายงานสรุปและจัดเก็บ
ขอมูลการฝกอบรม

แผน

20%

20%

20%

10% 10%

20%

20% 20%

10%10%

60%

60%

20%

20%

20%

80%



แผน ผล

ราย 1,126 942

1 โครงการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรเปน
Smart Officer (ภายใน)

ราย 960 889

1.1 หลักสูตรกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม จ.รอยเอ็ด/จ.นครศรีธรรมราช/จ.ชลบุร/ีจ.ลําปาง ราย 200 201 เสร็จเรียบรอยแลว

1.2 หลักสูตร EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กรมพัฒนาที่ดิน ราย 50 50 เสร็จเรียบรอยแลว

1.3 หลักสูตรการเสริมสรางความรูดานกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ราชการและการ

บริหารงานพัสดุใหมีความโปรงใสเพื่อตระหนักถึง

ปญหาของการทุจริตคอรัปชั่น

กรมพัฒนาที่ดิน ราย 240 242 เสร็จเรียบรอยแลว

1.4 หลักสูตรมาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน จ.นครนายก ราย 50 50 เสร็จเรียบรอยแลว

1.5 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ จ.กาญจนบุรี ราย 70 76 เสร็จเรียบรอยแลว

1.6 หลักสูตรเทคนิคการเปนวิทยากร จ.นนทบุรี ราย 40 40 เสร็จเรียบรอยแลว

1.7 การฝกอบรมผานสื่อการเรียนการสอนระบบ 
e-Trainingsหลักสูตรการจัดระบบอนุรักษดินและ
น้ําในเขตพัฒนาที่ดิน รุนที่ 2-4

กรมพัฒนาที่ดิน ราย 90 90 เสร็จเรียบรอยแลว

1.8 หลักสูตร การปลูกฝงจิตสํานึกดานการตอตาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและ
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ราย 120 40 อยูระหวางการเรียนการสอน

1.9 หลักสูตร การเสริมสรางการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการ รุนที่ 1

กรมพัฒนาที่ดิน ราย 100 100 เสร็จเรียบรอยแลว

เปาหมาย
ความกาวหนา

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2560

โครงการ  Smart officer

ขอมูล ณ วันที่ 20  กุมภาพันธ 2560

สถานที/่พื้นที่ดําเนินการ
(บาน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด)

ลําดับ กิจกรรม/หลักสูตร
หนวย
นับ



แผน ผล

เปาหมาย
ความกาวหนา หมายเหตุ

สถานที/่พื้นที่ดําเนินการ
(บาน หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด)

ลําดับ กิจกรรม/หลักสูตร
หนวย
นับ

2 โครงการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรเปน
Smart Officer (ภายนอก)

ราย 166 53

2.1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษ
ระดับตน (Beginners) รุนที่ 4

สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ ราย 5 5 เสร็จเรียบรอยแลว

2.2 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับตน

สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ ราย 26 2 อยูระหวางดําเนินการ

2.3 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง

สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ ราย 6 3 อยูระหวางดําเนินการ

2.4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับสูง

สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ ราย 20 4 อยูระหวางดําเนินการ

2.5 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผูนําที่มี
วิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

สํานักงาน ก.พ. ราย 1 อยูระหวางดําเนินการ

2.6 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
(นบร.) รุนที6่

สํานักงาน ก.ป.ร.กรุงเทพฯ ราย 4 4 อยูระหวางดําเนินการ

2.7 หลักสูตร Smart officer สถาบันเกษตราธิการ กรุงเทพฯ จ.นครนายก จ.
ขอนแกน จ.เชียงใหม 
จ.สุราษฎรธานี จ.อยุธยา จ.สงขลา 
จ.พิษณุโลก จ.บุรีรัมย จ.อุดรธานี

ราย 104 35 อยูระหวางดําเนินการ
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