
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 เปล่ียนช่ือต ำแหน่งในสำยงำนและปรับระดับสูงข้ึน 2 ต ำแหน่ง

2 ประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน
 - ระดับช ำนำญกำร 10 รำย
 - ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 25 รำย

3 แบบรำยงำนข้อมูลสถำนภำพส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1 เล่ม

4 ตัดโอนและเปล่ียนสำยงำนลูกจ้ำงประจ ำ 2 รำย

5 ทบทวนเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 29 สำยงำน 

6 กำรจัดท ำกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวช้ีวัดผู้บริหำร รอบท่ี 1 98 หน่วยงำน

7 การบรรจุข้าราชการ
 - ประเภทวิชำกำร 391
 - ประเภทท่ัวไป 60

8 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ 37

9 กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
 - ระดับต้น 6
 - ระดับสูง 22

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.64)

ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ปี 2564 ปี 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี 2565

10 ย้ำยข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน และปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 322

11 เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2564 1,060 รำย
เล่ือนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2564 193 รำย
กำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  (1 ต.ค. 64) 2,160 รำย

12 กำรปรับเงินเดือนตำมวุฒิข้ำรำชกำร 50 รำย

13 แต่งต้ังลูกจ้ำงประจ ำ 3 รำย

14 ประมำณกำรงบบุคลำกรข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 3 คร้ัง

15 ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร 11,169 รำย

16 ระบบจ่ำยตรงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 411 รำย

17 งานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 5)/ ข้ำรำชกำร 8,231 รำย

ระบบทะเบียนประวัติ (นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล)/ ลูกจ้ำงประจ ำ 380 รำย

ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร (HRD) พนักงำนรำชกำร 2,229 รำย

การจัดท าทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)/ แฟ้มประวัติบุคคล และการท าบัตรประจ าตัว 
 - กำรบันทึก เปล่ียนแปลง และแก้ไขข้อมูลของบุคลำกรลงในระบบ
 - กำรบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ และจัดเก็บเข้ำแฟ้มประวัติ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี 2565

18 งานบ าเหน็จความชอบ
 - กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ รวมไปถึง ข้ำรำชกำร 1,756 รำย

กำรจ่ำยให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ลูกจ้ำงประจ ำ 19 รำย

พนักงำนรำชกำร 204 รำย

 - กำรเกษียณอำยุรำชกำร ข้ำรำชกำร 290 คน

ลูกจ้ำงประจ ำ 50 คน

19 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
 - กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 2564 ข้ำรำชกำร 2 คน

 - กำรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงำนดีเด่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร 7 ประเภท อยู่ในระหว่ำงให้

ประจ ำปี 2565 หน่วยงำนด ำเนินกำรคัดกรอง

และตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือส่ง

มำยังกรมฯ

20 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 เร่ือง
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยร้ำยแรง 1 เร่ือง
กำรจัดท ำค ำส่ังและตรวจสอบค ำส่ังมอบอ ำนำจ 9 เร่ือง
กำรตรวจสอบประวัติทำงวินัยของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง 9 เร่ือง

21 สวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 24 คร้ัง
 - กิจกรรมสะสมเสบียงบุญใส่บำตรพระสงฆ์ 5 รูป ทุกวันศุกร์

22 สวัสดิการการจัดท าหนังสือและส่ิงพิมพ์ 12,500 เล่ม
 - จัดท ำสมุดคู่มือกำรปฏิบัติงำนกรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปี 65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี 2565

23 สวัสดิการด้านสินเช่ือ
 - สินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  795 รำย

 - สินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรกรุงไทย  259 รำย

 - สินเช่ือสวัสดิกำรธนำคำรออมสิน  293 รำย

 - ด ำเนินกำรประสำนงำนหักหน้ีและปิดหน้ี (กยศ.) ของข้ำรำชกำร  600 รำย

    ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ประจ ำเดือน
24 สวัสดิการด้านความคุ้มครองชีวิต

 - ประกันหมู่อุบัติเหตุรำยปี ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิต  768 รำย
 - โครงกำรเกษียณอำยุสะสมทรัพย์ 60 ปี ร่วมกับ AIA จ ำกัด  586 รำย

25 กิจกรรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
 - การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 315 ราย
 - การฝึกอบรมข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 330 ราย

26 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
 - การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ 392 ราย
 - การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 390 ราย
   การบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด
 - การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 857 ราย
   ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
 - โครงการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 9,747 ราย
   ปี 2565 (Doae E-learning)


