แผน/ผลการดาเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63)
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

12 เดือน

รอบ 6 เดือน

1 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสำยงำนและปรับระดับสูงขึ้น

66 ตำแหน่ง

4 ตำแหน่ง

2 ตัดโอนตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำร

20 ตำแหน่ง

-

3 จัดทำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร รอบที่ 5
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2467

2510 ตำแหน่ง

2510 ตำแหน่ง

4 ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ระดับชำนำญกำรพิเศษ)
(กรณีตำแหน่งเกษตรตำบล)

115 ตำแหน่ง

-

5 ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นกำรชั่วครำว
จำกระดับชำนำญกำรพิเศษ เป็นระดับชำนำญกำร

221 ตำแหน่ง

-

6 ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ระดับชำนำญกำรพิเศษ)
(กรณีตำแหน่งนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรภำยใต้ศูนย์ปฏิบัตกิ ำร)
7 ประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
- ระดับชำนำญงำน
- ระดับชำนำญกำร
- ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชำญ

8 ตำแหน่ง

-

36 รำย
389 รำย
610 รำย
1 รำย

17 รำย
206 รำย
250 รำย
-

8 ดำเนินกำรมำตรกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนภำครัฐ (พ.ศ 2562-2565)
- ยุบเลิกอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของรำชกำร
- ยุบเลิกอัตรำลูกจ้ำงประจำที่เกษียณอำยุและว่ำงระหว่ำงปี

516 อัตรำ
72 อัตรำ
69 อัตรำ

-

1 เล่ม

-

ลาดับ

กิจกรรม

9 รำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ปี 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ

กิจกรรม

10 สำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ที่มีตอ่ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
11 รำยงำนแผน/ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
12 แบบรำยงำนข้อมูลสถำนภำพส่วนรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
13 การคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ
- ย้ำย/แต่งตั้งข้ำรำชกำรประเภทอำนวยกำร ระดับสูง (ถ้ำมี)
- เลื่อนข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
- ย้ำย/แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับต้น
- งำนย้ำยข้ำรำชกำรที่มิใช่ตำแหน่งทำงกำรบริหำร
- คัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน (เลื่อน) / จัดทำคำสั่งเลื่อน
ข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่ง
14 การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- บรรจุผู้สอบแข่งขันได้/คัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้เข้ำรับรำชกำร
- สรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ส่วนกลำงและในหน่วยงำน
กำกับดูแลของสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 1-6
- รับโอนข้ำรำชกำร ในกรณีไม่มีบัญชีสอบแข่งขันฯ
15 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) และทะเบียน
ประวัติ (ก.พ.7) รวมไปถึงแฟ้มประวัติบุคคล
- กำรบันทึก เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลในประวัตขิ องบุคลำกร
- กำรจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัตแิ ละจัดเก็บในแฟ้มประวัติ
16 งานบาเหน็จความชอบ
- กำรจัดทำบัญชีรำยชื่อเพื่อเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
รวมไปถึงกำรจ่ำยให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค
- กำรเกษียณอำยุรำชกำร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

12 เดือน

รอบ 6 เดือน

1 เล่ม

-

2 เล่ม
1 เล่ม

1 เล่ม
17 โครงกำร
1 เล่ม

18
18
1
630
550

3
415
285

850
50

214
3

30
ขรก 9,181 คน
ลจป 531 คน
พรก 2,559 คน

14
ขรก 8,373 คน
ลจป 521 คน
พรก 2,495 คน

ขรก 1,443 คน
ลจป 46 คน
พรก 201 คน
ขรก 495 คน
ลจป 57 คน

ขรก 1,443 คน
ลจป 46 คน
พรก 201 คน
ขรก 495 คน
ลจป 57 คน
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17 การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
- กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
- กำรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงำนดีเด่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ประจำปี 2563
18 เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2562
รอบ 1 เมษำยน 2563
19 เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2562
รอบ 1 เมษำยน 2563
20 กำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร (1 ต.ค. 62)
21 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ พ.ส.ร. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ส่วนกลำง
และพนักงำนรำชกำร ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค
22 กำรปรับเงินเดือนตำมวุฒิข้ำรำชกำร
23 แต่งตั้งลูกจ้ำงประจำ
24 ประมำณกำรงบบุคลำกรข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร
25 จ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร
26 จ่ำยตรงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

12 เดือน

รอบ 6 เดือน

ขรก/ลจป 8 คน ขรก/ลจป 8 คน
ขรก 24 คน และ
4 หน่วยงำน

ส่วนกลำง
ส่วนกลำง

1,450
1,482

ส่วนกลำง
ส่วนกลำง
ส่วนกลำง

267
235
2,124

ส่วนกลำง
และภูมิภำค
ส่วนกลำง
และภูมิภำค
ส่วนกลำง

11

ส่วนกลำง
และภูมิภำค
ส่วนกลำง
และภูมิภำค
ส่วนกลำง
และภูมิภำค

2 ครั้ง

47
2

13,376
620
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