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1 ปรับปรุงการก่าหนดต่าแหน่งเป็นระดับต ่าลง 1 ระดับ เป็นการชั วคราว 237 ต่าแหน่ง

จากระดับช่านาญการพิเศษ เป็นระดับช่านาญการ
และจากระดับเชี ยวชาญเป็นระดับช่านาญการพิเศษ

2 เปลี ยนชื อต่าแหน่งในสายงานและปรับระดับสูงข้ึน  55 ต่าแหน่ง

3 ตัดโอนต่าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ  17 ต่าแหน่ง

4 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณการจ้างพนักงานราชการ 25 ต่าแหน่ง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ มเติม

5 ประเมินผลงานเพื อเลื อนระดับสูงข้ึน
 - ระดับช่านาญงาน 54 ราย
 - ระดับช่านาญการ 73 ราย
 - ระดับช่านาญการพิเศษ 110 ราย

6 ด่าเนินการมาตรการบริหารจัดการก่าลังคนภาครัฐ (พ.ศ 2562-2565) 529 อัตรา
 - ยุบเลิกอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของราชการ 77 อัตรา
 - ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจ่าที เกษียณอายุและว่างระหว่างปี 78 อัตรา

7 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561 – 2565 1 เล่ม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 โครงการ

8 รายงานเกี ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร 1 เล่ม
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม

ผลการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

ล าดับ
ผลการ

ด าเนินงาน
ปี 2561 ปี 2562
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9 ส่ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ 1 ฉบับ
ที มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

10 รายงานแผน/ผลการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 ฉบับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

11 แบบรายงานข้อมูลสถานภาพส่วนราชการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 เล่ม

12 ตัดโอนและเปลี ยนสายงานลูกจ้างประจ่า 9 ราย

13  สวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - กิจกรรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด กรมส่งเสริมการเกษตรทุก 3 เดือน  4 คร้ัง
 - กิจกรรมสะสมเสบียงบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 5 รูป ทุกวันศุกร์  42 คร้ัง

14 สวัสดิการด้านสุขภาพ
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ่าปี  2 คร้ัง
 - กิจกรรมแอโรบิคเพื อสุขภาพ ทุกวันอังคาร /พุธ/พฤหัสบดี  42 คร้ัง
 - กิจกรรมบริจาคโลหิต กรมส่งเสริมการเกษตร  3 คร้ัง

15  สวัสดิการการจัดท าหนังสือและส่ิงพิมพ์
 - จัดท่าสมุดคู่มือการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ่าปี 63 จัดท่า 1 คร้ัง

16 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ข้าราชการ 8,198 คน

และทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) รวมไปถึงแฟ้มประวัติบุคคล ลูกจ้างประจ่า 521 คน

 - การบันทึก เปลี ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลในประวัติของบุคลากร พนักงานราชการ 2,495 คน

 - การจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัติและจัดเก็บในแฟ้มประวัติ
 - การจัดท่าระบบลาและการบันทึกวันท่าการในระบบ (DPIS) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ่า

พนักงานราชการ ในสังกัด

ส่วนกลาง
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ผลการ
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17 งานบ าเหน็จความชอบ
 - การจัดท่าบัญชีรายชื อเพื อเสนอขอพระราชทานเครื องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ 1,178 คน

รวมไปถึงการจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดส่วนกลางและ ลูกจ้างประจ่า 126 คน

ส่วนภูมิภาค พนักงานราชการ 983 คน

 - การเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ 523 คน

ลูกจ้างประจ่า 61 คน

18 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
 - การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ่าปี 2561 ข้าราชการ/ลูกจ้าง 10 คน

 - การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น กรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการ  27 คน และ 

ประจ่าปี 2562 14 หน่วยงาน

19 ปรับปรุงระบบสารสนเทศพนักงานราชการ
พนักงานราชการ 2,495 คน

20 เลื อนเงินเดือนข้าราชการ (สังกัดส่วนกลาง)
รอบ 1 ตุลาคม 2561 1,438 ราย 
รอบ 1 เมษายน 2562 1,444 ราย

21 เลื อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ่า  (สังกัดส่วนกลาง)
รอบ  1 ตุลาคม 2561 294 ราย
รอบ 1 เมษายน 2562 271 ราย

22 การเลื อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  (1 ต.ค. 61) 2,094 ราย

23 เงินเพิ มพิเศษส่าหรับการสู้รบ พ.ส.ร. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า ส่วนกลาง 11 ราย
และพนักงานราชการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

24 การปรับเงินเดือนตามวุฒิข้าราชการ  108 ราย

25 แต่งต้ังลูกจ้างประจ่า  9 ราย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมล าดับ

ผลการ
ด าเนินงาน

ปี 2561 ปี 2562

26 ประมาณการงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจ่า/พนักงานราชการ 4 คร้ัง

27 จ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 26,752 ราย

28 จ่ายตรงค่าจ้างลูกจ้างประจ่า 1,240 ราย










