
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

12 เดือน รอบ 6 เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เปล่ียนช่ือต ำแหน่งในสำยงำนและปรับระดับสูงข้ึน 66 ต ำแหน่ง 4 ต ำแหน่ง

2 ตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำร 20 ต ำแหน่ง  -

3 จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 2510 ต ำแหน่ง 2510 ต ำแหน่ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2467

4 ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน (ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 115 ต ำแหน่ง  -

(กรณีต ำแหน่งเกษตรต ำบล)

5 ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับต่ ำลง 1 ระดับ เป็นกำรช่ัวครำว 221 ต ำแหน่ง  -

จำกระดับช ำนำญกำรพิเศษ เป็นระดับช ำนำญกำร

6 ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน (ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 8 ต ำแหน่ง  -

(กรณีต ำแหน่งนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรภำยใต้ศูนย์ปฏิบัติกำร)
7 ประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน

 - ระดับช ำนำญงำน 36 รำย 17 รำย

 - ระดับช ำนำญกำร 389 รำย 206 รำย

 - ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 610 รำย 250 รำย

 - ระดับเช่ียวชำญ 1 รำย  -

8 ด ำเนินกำรมำตรกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐ (พ.ศ 2562-2565) 516 อัตรำ  -

 - ยุบเลิกอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของรำชกำร 72 อัตรำ  -

 - ยุบเลิกอัตรำลูกจ้ำงประจ ำท่ีเกษียณอำยุและว่ำงระหว่ำงปี 69 อัตรำ  -

9 รำยงำนเก่ียวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมส่งเสริมกำรเกษตร 1 เล่ม  -

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

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

ล าดับ กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563
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10 ส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 1 เล่ม  -

ท่ีมีต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

11 รำยงำนแผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 2 เล่ม 1 เล่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 17 โครงกำร

12 แบบรำยงำนข้อมูลสถำนภำพส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 1 เล่ม 1 เล่ม

13 การคัดเลือกและแต่งต้ังข้าราชการ
 - ย้ำย/แต่งต้ังข้ำรำชกำรประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง (ถ้ำมี) 18 3
 - เล่ือนข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง 18  -
 - ย้ำย/แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น 1  -
 - งำนย้ำยข้ำรำชกำรท่ีมิใช่ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 630 415
 - คัดเลือกบุคคลให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน (เล่ือน)  / จัดท ำค ำส่ังเล่ือน 550 285
ข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง

14 การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 - บรรจุผู้สอบแข่งขันได้/คัดเลือกได้ท่ีข้ึนบัญชีไว้เข้ำรับรำชกำร 850 214
 - สรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ส่วนกลำงและในหน่วยงำน 50 3
ก ำกับดูแลของส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 1-6
 - รับโอนข้ำรำชกำร ในกรณีไม่มีบัญชีสอบแข่งขันฯ 30 14

15 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ขรก 9,181 คน ขรก 8,373 คน
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) และทะเบียน ลจป 531 คน ลจป 521 คน
ประวัติ (ก.พ.7) รวมไปถึงแฟ้มประวัติบุคคล พรก 2,559 คน พรก 2,495 คน
 - กำรบันทึก เปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูลในประวัติของบุคลำกร

 - กำรจัดเก็บข้อมูลในทะเบียนประวัติและจัดเก็บในแฟ้มประวัติ
16 งานบ าเหน็จความชอบ

 - กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ขรก 1,443 คน ขรก 1,443 คน
รวมไปถึงกำรจ่ำยให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดส่วนกลำงและ ลจป 46 คน ลจป 46 คน
ส่วนภูมิภำค พรก 201 คน พรก 201 คน
 - กำรเกษียณอำยุรำชกำร ขรก 495 คน ขรก 495 คน

ลจป  57 คน ลจป  57 คน
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17 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
 - กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 2562 ขรก/ลจป 8 คน ขรก/ลจป 8 คน
 - กำรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงำนดีเด่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขรก  24 คน และ  -
ประจ ำปี 2563 4 หน่วยงำน

18 เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2562 ส่วนกลำง 1,450
รอบ 1 เมษำยน 2563 ส่วนกลำง 1,482

19 เล่ือนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2562 ส่วนกลำง 267
รอบ 1 เมษำยน 2563 ส่วนกลำง 235

20 กำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  (1 ต.ค. 62) ส่วนกลำง 2,124

21 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ พ.ส.ร. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ส่วนกลำง ส่วนกลำง 11

และพนักงำนรำชกำร ส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค และภูมิภำค
22 กำรปรับเงินเดือนตำมวุฒิข้ำรำชกำร ส่วนกลำง 47

และภูมิภำค
23 แต่งต้ังลูกจ้ำงประจ ำ ส่วนกลำง 2

24 ประมำณกำรงบบุคลำกรข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร ส่วนกลำง 2 คร้ัง

และภูมิภำค
25 จ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร ส่วนกลำง 13,376

และภูมิภำค
26 จ่ำยตรงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ส่วนกลำง 620

และภูมิภำค








