
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
บทนำ 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสำคัญกับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร คือ  “ทรัพยากร
บุคคล” โดยบูรณาการการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM – Human Resources Management) และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD – Human Resources Development) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื ่อให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความเข้มแข็ง เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า โดยปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ตอบสนองต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้ง
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีการ
ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้มีการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของหน่วยงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการสร้าง
สมดุลชีวิตระหว่างการทำงาน (Work Life Balance) และการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร โดยวางแผนการสรา้ง
ความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร มุ่งเน้นการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ มีกลไกในการกระตุ้น    
ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการทำงานที ่มีประสิทธิภาพสูง โดยพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ                        
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือ
เข้าสู ่ตำแหน่งในระดับสูงขึ ้น มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที ่ช ัดเจนสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน                  
ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น เพื่อยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และชมเชยบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 



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 16 ต ำแหน่ง

2 ประเมินผลงำนเพ่ือเล่ือนระดับสูงข้ึน
 - ระดับช ำนำญงำน 10 รำย
 - ระดับช ำนำญกำร 418 รำย
 - ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 536 รำย

3 แบบรำยงำนข้อมูลสถำนภำพส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1 เล่ม

4 ตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำร 14 รำย

5 ตัดโอนและเปล่ียนสำยงำนลูกจ้ำงประจ ำ 6 รำย

6 ทบทวนเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 29 สำยงำน 

7 กำรเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร 21 อัตรำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม

8 กำรจัดท ำกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวช้ีวัดผู้บริหำร รอบท่ี 1 98 รำย
กำรจัดท ำกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวช้ีวัดผู้บริหำร รอบท่ี 2 98 รำย

9 รำยงำนแผน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 1 ฉบับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564

9 รำยงำนข้อมูลสถำนภำพส่วนรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 1 เล่ม

ปี 2564

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย 64)

ล าดับ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ปี 2563
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10 กำรบรรจุข้ำรำชกำร 451 รำย
 - ประเภทวิชำกำร 391 รำย
 - ประเภทท่ัวไป 60 ราย

11 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ 318 ราย

12 กำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 36 ราย
 - ระดับต้น 8 ราย
 - ระดับสูง 28 ราย

13 ย้ำยข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติงำน/ช ำนำญงำน และปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 395 ราย

14 เล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำร (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ 1 ตุลำคม 2563 1,079 รำย
รอบ 1 เมษำยน 2564 1,037 รำย

15 เล่ือนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  (สังกัดส่วนกลำง)
รอบ  1 ตุลำคม 2563 233 รำย
รอบ 1 เมษำยน 2564  196  รำย

16 กำรเล่ือนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร  (1 ต.ค. 63) 2,121 รำย

17 กำรปรับเงินเดือนตำมวุฒิข้ำรำชกำร 113 รำย

18 แต่งต้ังลูกจ้ำงประจ ำ  5 รำย

19 ประมำณกำรงบบุคลำกรข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร 6 คร้ัง

20 ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำร 22,974 รำย

21 ระบบจ่ำยตรงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 948 รำย
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22 ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและปรับปรุงข้อมูล บนเว็บไซต์ กกจ. 188 คร้ัง

23 งานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 5)/ ข้ำรำชกำร 8,400 รำย

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)/ ลูกจ้ำงประจ ำ 442 รำย

ระบบทะเบียนประวัติ (นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล )/ พนักงำนรำชกำร 2,229 รำย

ระบบรวบรวมข้อมูลการน าส่งเงินสมาชิก กบข . (MCS-WEB)/
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร (HRD)
การจัดท าทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)/ แฟ้มประวัติบุคคล และการท าบัตรประจ าตัว 
 - กำรบันทึก เปล่ียนแปลง และแก้ไขข้อมูลของบุคลำกรลงในระบบ
 - กำรบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ และจัดเก็บเข้ำแฟ้มประวัติ

24 งานบ าเหน็จความชอบ
 - กำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือเพ่ือเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ รวมไปถึง ข้ำรำชกำร 1,274 รำย

กำรจ่ำยให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ลูกจ้ำงประจ ำ 12 รำย

พนักงำนรำชกำร 192 รำย

 - กำรเกษียณอำยุรำชกำร ข้ำรำชกำร 422 รำย

ลูกจ้ำงประจ ำ  50 รำย

25 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริม
การเกษตร
 - กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี 2563 ข้ำรำชกำร 2 รำย

 - กำรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงำนดีเด่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปี 2564 ข้ำรำชกำร 29 รำย

พนักงำนรำชกำร 4 รำย

หน่วยงำน 6 หน่วยงำน

26 สวัสดิการการจัดท าหนังสือและส่ิงพิมพ์ 12,500 เล่ม
 - การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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27 สวัสดิการด้านความคุ้มครองชีวิต
 - โครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร 768 ราย
 - กองทุนเกษียณอายุราชการ A.I.A ครบอายุ 60 ปี แบบสะสมทรัพย์ 586 ราย
 - ประกันภัยโควิด - 19 ธนาคารออมสิน 200 ราย

28 สวัสดิการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 - กิจกรรมสะสมเสบียงบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 5 รูป ทุกวันศุกร์ 48 คร้ัง
 - กิจกรรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด กรมส่งเสริมการเกษตร 1 คร้ัง

29 การด าเนินการทางวินัย
 - กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 21 เร่ือง
 - กำรด ำเนินกำรทำงวินัยร้ำยแรง 2 เร่ือง
 - กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 1 เร่ือง
 - กำรจัดท ำค ำส่ังและตรวจสอบค ำส่ังมอบอ ำนำจ 14 เร่ือง
 - กำรตรวจสอบประวัติทำงวินัยของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง 26 เร่ือง

30 กิจกรรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
 - กำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 406 ราย
 - กำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรท่ีอยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 820 ราย

31 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
 - โครงกำรพัฒนำนักส่งเสริมกำรเกษตรมืออำชีพ 348 ราย
 - กำรฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรส่งเสริมกำรเกษตรระดับต้น 227 ราย
 - กำรฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหำรส่งเสริมกำรเกษตรระดับกลำง 330 ราย
 - โครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงศักยภำพนักบริหำรส่งเสริมกำรเกษตร 65 ราย
 - โครงกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ปี 64 8,425 ราย



 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาเกิดความไม่คล่องตัว บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถ
ดำเนินการไดภ้ายในระยะเวลาหรือตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับการทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ยังไม่ได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือรองรับการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้ 
  2. บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร มีการโอนและลาออกไปรับราชการในส่วนราชการอื่นเป็น
จำนวนมากด้วยเหตุสอบแข่งขันได้หรือกลับภูมิลำเนา รวมถึงการสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุราชการ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงสอดคล้องกับข้อสั่งการ ข้อกำหนด และสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ทำให้การสรรหาบุคลากรเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างขาดช่วง ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันหรือ
คัดเลือกบุคลากรผู้มีความเหมาะสมได้หรือต้องดำเนินการล่าช้าต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความคล่องตัว     
มากขึ ้น จึงเห็นควรมีการวางแผนการดำเนินงานโดยอาศัยการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับเป้าหมายของการดำเนินงาน อี กทั้ง
ควรมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงในการปฏิบัติงานเนื่องจากการสูญเสียบุคลากร     
ที่มีความรู้ ความสามารถ  


