




 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ของส่วนราชการระดับกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒    
แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า  

ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและ

หลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มี

อ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล   

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพ่ือให้ส่วน

ราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกป ี

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

๓.๒ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ข้อมูลเชิงสถิติทั้งในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม)  

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 

 
 





๔    
แบบ - กรม 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐         18.75 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง              

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 2 2.50 
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ 3 3.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         17.78 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 2 4.44 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3 6.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐         20.00 
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐         20.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 10.00 

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑ 3 10.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐         20.00 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 3 15.00 

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕ 5 5.00 

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ ๙๖.๕๓ 

 



๕    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. การสร้างและพัฒนางานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตรท่ีเป็นเลิศเพื่อการ
พัฒนาการผลิตท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
๒. การขับเคลื่อนงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาภาคการเกษตร 
๓. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่เกษตร
ปลอดภัย 
๔. การสร้างความเป็นเลิศใน
การเป็นศูนย์กลางความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 
๕. การพัฒนาองค์การสู่ความ
เป็นเลิศในด้านการบริหาร
จัดการองค์การ 

มุ่งเน้นและให้ความส าคัญการบริหารทรัพยากรบุคคล ในประเด็นดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
และเป็นตามระบบคุณธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพทุกต าแหน่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เข้าสู่สากลพร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ความผาสุก และความผูกพันต่อองค์กร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖    
แบบ - กรม 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

๒ ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

๓ ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

๓ ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 

๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

๓ ๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบคุลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

 

 

 



๗    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

๒ ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถงึสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่ จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

๓ ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน 
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน      
(๓ คะแนน) 

๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

๓ ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ฐานข้อมูลผู้ มี คุณสมบัติตาม Career Path และ
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
๒.๒ ฐ าน ข้อม ูล ผู ้ด า ร งต า แหน่ง ผู ้อ า น วยการกลุ ่ม  
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าด่าน หัวหน้าฝ่าย 
๒.๓ ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๔ ฐานข้อมูลนักวิจัยบุคลากรของกรมฯ 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงให้การใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓ คะแนน) 

 



๘    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงือ่นไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 

๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 



๙    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ ระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
๓.๒ ช่องทางการร้องเรียนของกรมวิชาการเกษตร 
๓.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของ
กรมวิชาการเกษตร 
๓.๔ คณะท างานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน 
๓.๕ การเผยแพรก่ารด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางเว็บไซต ์

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ
ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

๓ ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ (ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบปี  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ 
 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศเพื่อ

ส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม  

   ๑.๑ น าประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารพร้อมด้วยนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส และเจตจ านงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ในช่องทาง
ออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร และกองการเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ 

   ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

   ๑.๓ จัดท าโปสเตอร์และแผ่นข้อความเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแจ้งเวียนหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ใน
กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ลักษณะรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น 

 

 



๑๐    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
   

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผู้น า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  

        กรมวิชาการเกษตร มีการพัฒนาผู้ที่มีทักษะสมรรถนะสูง 
เช่น การสรรหาแหล่งทุน การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้น า การมอบหมายภารกิจที่ส าคัญ การ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมตามแผนสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพต าแหน่งและแผนสืบทอดต าแหน่ง 

 
๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 

มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
    ๓.๑ ตั้งกลุ่มไลน์เครือขา่ยงานการเจา้หนา้ทีก่รมวชิาการเกษตร 

เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    ๓.๒ ให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานตอบ
แบบส ารวจความรู้ความเข้าใจในงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดท า
แผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

    ๓.๓ แจ้งเวียนให้ข้าราชการตอบแบบส ารวจของส านักงาน 
ก.พ. เกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

   ๓.๔ ให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น นักวิจัย
ดีเด่นของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเสนอกรมวิชาการเกษตร
พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑    
แบบ - กรม 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 
รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

๓ ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานให้กับบุคลากร 
(๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ ส่วน
ราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่
กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ ส่วน
ราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ และ
กิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 

๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์
ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

๕ ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้บุคลากร
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ สามารถสร้างสรรค์และสง่มอบ
ผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการด าเนินการที่
ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของส่วนราชการ ในมิติ
ด้านการท างาน  
 แผนปฏิบัติการการพัฒนาคณุภาพชีวิต/เสริมสรา้งความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจ าปี ๒๕๖๓ โดย
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตของบุคลากรด้านการท างาน 
เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ แรงจูงใจในการสรา้งสรรค์ส่งมอบผลงานที่มี
คุณภาพ และเกิดความสุขในการท างาน ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสทิธิภาพและสมรรถนะการท างานอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชนส์ุขของประชาชน โดย
ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคลากรดา้นการท างาน มีกล
ยุทธ์ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ ๑ สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ 
- การมีระบบรักษาความปลอดภัย 
- การปรับปรุงภายในและภายนอกอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบวิธีการท างาน จัดระบบและวิธีการท างานที่
เหมาะสมและชัดเจน 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
- การพัฒนาทักษะในการท างาน 
- จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม 
- การสร้างความโปร่งใสในการท างาน 
- การยกย่องชมเชยผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยงาน เช่น การ
มอบประกาศนียบัตร การติดประกาศ  
- จัดท าแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 



๑๒    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ ๒,๐๔๔ ๒๕.๐๗ ๒,๐๖๔ ๒๕.๐๙ ๒,๐๖๑ ๒๔.๐๓ 
๒) ลูกจ้างประจ า ๖๐๐ ๗.๓๖ ๖๙๓ ๘.๔๒ ๗๙๘ ๙.๓๐ 
๓) ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - 
๔) พนักงานราชการ ๕,๕๐๕ ๖๗.๕๖ ๕,๔๗๐ ๖๖.๔๙ ๕,๗๑๘ ๖๖.๖๗ 
ผลรวมก าลังคน ๘,๑๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๘,๒๒๗ ๑๐๐.๐๐ ๘,๕๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ ๕๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

๔๔ 
๑๔ 

- 
- 

๗๕.๘๖ 
๒๔.๑๔ 

- 
- 

๑๐๒ 
๑๗ 

- 
- 

๕๘.๗๑ 
๑๔.๒๙ 

- 
- 

๑๓๓ 
๒๑ 

๒ 
- 

๘๕.๒๖ 
๑๓.๔๖ 

๑.๒๘ 
- 

๒) การสูญเสียข้าราชการ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๗ ๑๐๐.๐๐ 
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 

๑๑ 
๒๔ 
๖๗ 

- 

๑๐.๗๘ 
๒๓.๕๓ 
๖๕.๖๙ 

- 

๔๒ 
๑๘ 
๖๓ 

- 

๓๔.๑๕ 
๑๔.๖๓ 
๕๑.๒๒ 

- 

๒๙ 
๒๔ 
๕๔ 

- 

๒๗.๑๐ 
๒๒.๔๓ 
๕๐.๔๗ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓    
แบบ - กรม 

๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

รายการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบที่
มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร ๔ ๔ ๐.๐๐ ๔ ๔ ๐.๐๐ ๔ ๔ ๐.๐๐ 
๒. อ านวยการ ๒๓ ๒๓ ๐.๐๐ ๒๓ ๒๓ ๐.๐๐ ๒๓ ๒๓ ๐.๐๐ 
๓. วิชาการ ๑,๕๐๗ ๑,๔๔๕ ๔.๑๑ ๑,๔๙๖ ๑,๔๔๔ ๓.๔๘ ๑,๔๙๓ ๑,๔๒๕ ๔.๕๕ 
๔. ทั่วไป ๖๒๒ ๕๗๒ ๘.๐๔ ๖๔๓ ๕๙๓ ๗.๗๘ ๖๖๔ ๖๐๙ ๘.๒๘ 

รวม ๒,๑๕๖ ๒,๐๔๔ ๕.๑๙ ๒,๑๖๖ ๒,๐๖๔ ๔.๗๑ ๒,๑๘๔ ๒,๐๖๑ ๕.๖๓ 
เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากมีการยุบเลิกต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุและทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  
และมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของกรมวิชาการเกษตร จากต าแหน่งประเภททั่วไปเป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  
 
๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ช่วงอายุ (ปี) 

จ านวนข้าราชการ (คน) 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
<= ๒๔ ๓ ๓ ๒ ๔ ๒ ๗ 
๒๕-๒๙ ๕๒ ๓๙ ๕๖ ๒๙ ๔๗ ๒๕ 
๓๐-๓๔ ๑๔๒ ๗๖ ๑๖๐ ๘๙ ๑๙๙ ๑๐๑ 
๓๕-๓๙ ๒๙๐ ๑๖๙ ๓๐๕ ๑๖๒ ๒๘๑ ๑๔๙ 
๔๐-๔๔ ๒๙๔ ๑๒๓ ๒๗๘ ๑๒๐ ๒๕๐ ๑๒๕ 
๔๕-๔๙ ๑๖๔ ๘๔ ๑๖๔ ๗๗ ๑๕๘ ๖๒ 
๕๐-๕๔ ๑๔๘ ๗๑ ๑๔๗ ๗๖ ๑๔๙ ๙๑ 
>=๕๕ ๑๙๓ ๑๘๙ ๑๙๒ ๒๐๓ ๑๘๕ ๒๓๐ 
รวม ๑,๒๙๐ ๗๕๔ ๑,๓๐๔ ๗๖๐ ๑,๒๗๑ ๗๙๐ 

 

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. ข้าราชการ ๔๓ ๔๕ ๔๗ 
๒. พนักงานราชการ ๓๗ ๓๗ ๓๖ 

รวม ๘๐ ๘๒ ๘๓ 

 



๑๔    
แบบ - กรม 

๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ 
(ล้านบาท) 

๓,๒๑๙.๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๔,๑๐๒.๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๔,๑๐๗.๑๕ ๑๐๐.๐๐ 

 - งบประมาณรายจา่ยประเภท 
 - งบบุคลากร (ลา้นบาท) 
 

๒,๒๔๐.๒๙ ๖๙.๕๘ ๒,๑๘๙.๐๓ ๕๓.๓๕ ๒,๑๘๕.๐๑ ๕๓.๒๐ 

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทนุรวมแยก
ตามแหล่งเงิน (เบิกจา่ยจริง) 

      

 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ล้านบาท) N/A N/A ๒,๔๐๕.๓๕ ๕๒.๒๒ ๒,๓๘๓.๖๗ ๕๓.๙๙ 
 - ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (ล้านบาท) N/A N/A ๘๑.๘๖ ๑.๗๘ ๘๐.๓๓ ๑.๘๒ 
 - ค่าใช้จ่ายเดนิทาง (ลา้นบาท) N/A N/A ๒๔๒.๓๖ ๕.๒๖ ๒๕๘.๙๖ ๕.๘๗ 
 - ค่าตอบแทนใชส้อยวัสดุ  
 และค่าสาธารณปูโภค (ล้านบาท) 

N/A N/A ๑,๔๘๖.๙๕ ๓๒.๒๘ ๑,๒๓๙.๒๐ ๒๘.๐๗ 

 - ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  
 (ล้านบาท) 

N/A N/A ๓๘๐.๕๙ ๘.๒๖ ๓๙๘.๐๘ ๙.๐๒ 

 - ค่าใช้จ่ายเงนิอุดหนุน (ล้านบาท) N/A N/A ๗.๗๘ ๐.๑๗ ๘.๐๒ ๐.๑๘ 
 - ต้นทุนในการผลิตอืน่ (ลา้นบาท) N/A N/A ๑.๐๘ ๐.๐๒ ๔๖.๕๕ ๑.๐๕ 
 - รวมต้นทุนผลผลิต (ลา้นบาท) N/A N/A ๔,๖๐๕.๙๗ ๑๐๐.๐๐ ๔,๔๑๔.๘๔ ๑๐๐.๐๐ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทนุกิจกรรม
ย่อยเกี่ยวกับบุคลากร 

   

 - ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท) N/A ๔,๙๓๐,๓๘๑.๖๘ ๓,๑๕๘,๒๒๗.๑๓ 
 - จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน) N/A ๗,๗๘๘ ๗,๘๕๖ 
 - ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร 
 (บาท/คน) 

N/A ๖๓๓.๐๗ ๔๐๒.๐๑ 

 - ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (บาท) 

N/A ๔๔,๓๗๓,๔๓๕.๑๒ ๒๘,๔๒๔,๐๔๔.๒๐ 

 - จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม (ชั่วโมง) N/A ๑๕๗,๗๘๒ ๕๖,๕๘๖ 
 - ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนา 
 ทรัพยากรบุคคล (บาท/ชั่วโมง) 

N/A ๒๘๑.๒๓ ๕๐๒.๓๒ 

หมายเหตุ ข้อ ๒.๕.๒ และ ๒.๕.๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานต้นทุนผลผลิตให้กรมบัญชีกลาง 
 
เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ไม่มี 
 
 



๑๕    
แบบ - กรม 

๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 
๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑  
รายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 
(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

ล้าน 
ล้าน 
บาท 

๗๙,๑๗๕ ๗๘,๖๐๔ ๖๐,๙๒๑ ๗๔,๔๘๓ ๕๗,๕๖๕ ๕๘,๙๗๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๒  
การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (Big Data)  

       

   ๒.๑ ร้อยละความส าเร็จ
ในการเปิดเผยข้อมูลเปิด
ภาครัฐผ่านระบบ MOAC 
OPEN DATA 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐     

   ๒.๒ ร้อยละความส าเร็จ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐     

ตัวชี้วัดที่ ๓  
ผลการด าเนนิงานตาม
แนวทางส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ 

แปลง ๔๐๑ ๔๐๗     

ตัวชี้วัดที่ ๔  
จ านวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์

จ านวน ๑๗ ๑๗ ๒๐ ๒๐   

ตัวชี้วัดที่ ๕  
การด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลผลติ ๙ ๖     

 

 

 

 

 



๑๖    
แบบ - กรม 

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

รอบท่ี ๑/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๕๕-๖.๐๐ ๑๔ ๑,๑๖๙ 
ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๒.๒๐-๓.๙๐ ๙ ๖๓๙ 
ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๒.๐๐-๒.๘๕ - ๑๖๑ 
พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๑๐-๒.๐๐ - ๓ 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน 
- ๑ 

รอบท่ี ๒/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๓๗-๖.๐๐ ๑๒ ๑,๐๔๙ 
ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๑.๙๙-๓.๕๐ ๑๑ ๗๕๕ 
ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๒.๐๐-๒.๙๐ - ๑๖๗ 
พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๗๐-๒.๐๐ - ๒ 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน 
- ๑ 

รอบท่ี ๑/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๖๐-๖.๐๐ ๑๓ ๑,๑๐๙ 
ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๒.๑๐-๓.๙๐ ๑๑ ๗๐๕ 
ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๒.๐๐-๓.๐๐ - ๑๓๕ 
พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๑๐-๒.๓๐ - ๖ 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน 
- ๑ 

รอบท่ี ๒/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๕๙-๖.๐๐ ๑๒ ๑,๑๗๙ 
ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๒.๑๐-๔.๕๐ ๑๑ ๖๕๓ 
ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๑.๙๕-๓.๒๕ - ๑๓๖ 
พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๗๐-๒.๔๐ - ๙ 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน 
- ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗    
แบบ - กรม 

รอบ 
การประเมิน/

ปีที ่

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

รอบท่ี ๑/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๔๐-๖.๐๐ ๑ ๙๐๔ 

ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๒.๐๑-๔.๕๐ ๒๑ ๗๖๘ 

ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๑.๙๐-๓.๒๐ - ๒๔๐ 

พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๖๐-๒.๔๓ - ๘ 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน 

- - 

รอบท่ี ๒/
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ดีเด่น ๙๑-๑๐๐ ๒.๔๖-๖.๐๐ ๑๒ ๑,๐๓๐ 

ดีมาก ๘๑-๙๐.๙๙ ๒.๐๕-๔.๕๐ ๑๑ ๗๐๕ 

ดี ๗๑-๘๐.๙๙ ๒.๐๐-๓.๒๐ - ๒๐๘ 

พอใช้ ๖๐-๗๐.๙๙ ๑.๘๓-๒.๓๐ - ๙ 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน 

- - 

โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินของกรมวิชาการเกษตร 
ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยใช้องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องค์ประกอบคือ 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๗๕  
 ๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการประเมินจากสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๕ 
 
๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
 ๑.  อัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากถูกยุบเลิกตามมาตรการบริหาร
จัดการก าลังคนภาครัฐ ขณะที่งบประมาณและจ านวนพนักงานราชการที่สามารถจ้างเพ่ิมในแต่ละปี ไม่สอดคล้องกับ
อัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่ถูกยุบเลิก รวมทั้งภารกิจงานไม่ได้ลดลง  
 ๒. การสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะทางจากการเกษียณอายุราชการ 
  
๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   - 

 

 

 

 



๑๘    
แบบ - กรม 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

 
๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี 

 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ   

 
 
 
 
 
 
 



๑๙    
แบบ - กรม 

 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

 
 

 
 

 
 



๒๐    
แบบ - กรม 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ 

 
 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ 

 



๒๑    
แบบ - กรม 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
 

 
 

 



๒๒    
แบบ - กรม 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓    
แบบ - กรม 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม  

 
 

 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

 
 



๒๔    
แบบ - กรม 

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕    
แบบ - กรม 

 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
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