รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีกองการเจ้าหน้าที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

กองการเจ้าหน้าที่
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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คานา
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมประมง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล
ของกรมและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีบุคคลากรในการปฏิบัติราชการจานวน ๔๑ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ จานวน ๒๙ คน ลูกจ้างประจา จานวน ๒ คน และพนักงานราชการจานวน ๑๐ คน
และในปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ กองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ใ น
แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพ กิ จ กรรมหลั ก สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จ านวน
๑,๙๒๗,๔๐๐ บาท
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัตงานของกองการเจ้าหน้าที่ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้รวบรวมทั้งแผนงานและผลการปฏิบัติงานไว้ด้วยกันเพื่อ
เป็นใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่
ตุลาคม ๒๕๕๔
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สารบัญ
หน้า
๑. คำนำ

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบกองการเจ้าหน้าที่
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่
สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
แผนภาพที่ ๑ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานสารบรรณ
และการงินเป็นรายรายเดือน
๖. แผนภาพที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
และการให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการเป็นรายรายเดือน
๗. แผนภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการกาหนดตาแหน่ง
เป็นรายรายเดือน
๘. แผนภาพที่ ๔ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการประเมินบุคคลและผลงาน
เป็นรายรายเดือน
๙. แผนภาพที่ ๕ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการเสริมสร้าง
และพัฒนาระบบคุณธรรมเป็นรายรายเดือน
๑๐. แผนภาพที่ ๖ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการเป็นรายรายเดือน
๑๑. แผนภาพที่ ๗ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ เป็นรายรายเดือน
๑๒. แผนภาพที่ ๘ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการจัดทา ดูแล
ระบบทะเบียนประวัติ จัดทาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและขอเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เป็นรายรายเดือน
๑๓. แผนภาพที่ ๙ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการบันทึกจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจา เป็นรายรายเดือน
๒.
๓.
๔.
๕.

๒
๔
๖
๗
7
๘
๘
๙
๙
๑๐
1๐

1๑
1๑
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ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการแบ่งงานภายในออกเป็น
๑ ฝ่าย ๕ กลุ่มและในแต่ละกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒. กลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากาลัง

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
•

มีหนาที่รับผิดชอบ งานสาร
บรรณ งานธุรการ งาน
แผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชีงาน
พัสดุ งานบุคลากร งานการ
ประชุม งานบริหารทั่วไป
งานรวบรวมขอมูล สถิติ
และใหคาปรึกษาที่เกี่ยว
ของกับงาน ธุรการทั่วไป

•

มีหนาที่รับผิดชอบ ศึกษา
วิเคราะหจัดทาแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล วางแผน
อัตรากาลังพัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน การแบงงาน
ภายใน และอัตรากาลัง
กาหนดและปรับปรุง
ตาแหนง จัดทามาตรฐาน
งานประเมินบุคคลและ
ผลงาน และใหคาปรึกษา
ขอ เสนอแนะที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาระบบงาน
และบริหารอัตรากาลัง

๓. กลุม่ วินัย
•

มีหนาที่รับผิดชอบ ดาเนิน
การใหความรูเสริมสราง
พัฒนา และกาหนด
มาตรการเพื่อปองกันมิให
บุคลากรกระทาผิดวินัย
ดาเนินการทางวินัยแก
บุคลากรที่กระทาผิดวินัย
พิจารณาตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน รองทุกขและ
อุทธรณดาเนินการเกี่ยวกับ
การอุทธรณการรองทุกข
และการเสริมสราง การ
รักษาและการคุมครอง
ระบบคุณธรรม ศึกษา
วิเคราะหวางแผนเพื่อการ
รักษาวินัยและระบบ
คุณธรรม ดาเนินการใน
การแตงตั้งอ.ก.พ. กรม
ประมง และการขอเงิน
ทดแทนบาเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ (กรณีเจาหนาที่
สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
ชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือในขณะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ) ใหความ
เห็น คาปรึกษา คาแนะนา
และเสนอแนะทางดานกฎ
หมายที่เกี่ยวของ
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4. กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง
•

มีหนาที่รับผิดชอบสรรหา
จัดสอบ บรรจุแตงตั้ง
โอน ยาย ลาออกจาก
ราชการ ปรับวุฒิเลื่อน
ตาแหนง บันทึกคาสั่งใน
ระบบ จายตรง
เงินเดือนและ คาจาง
ศึกษา วิเคราะหและ
ประมวลผลงบประมาณ
ในการบริหารงานบุคคล
ดาเนินขั้นตอนตางๆ และ
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลเพื่อ
ใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหนง
วินิจฉัย และแกปญหา
ขอขัดของตางๆ ใหเป
นไปตามกฎหมาย มติ
คณะ รัฐมนตรีมติ ก.พ.
กฎและระเบียบที่เกี่ยวข
อง ใหคาปรึกษาขอเสนอ
แนะที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคล

•

5. กลุมทะเบียนประวัติ
และ
าเหน็่รจับความชอบ
มีหบนาที
ผิดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนประวัติในการ
จัดทา ตรวจสอบ แกไข
เปลี่ยนแปลง เก็บรักษา
ทะเบียนประวัติการ
จัดทาบัตรประจาตัว
เจาหนาที่ของรัฐและลูก
จางประจา การเกษียณ
อายุราชการ การลา
กรณีตางๆ การออก
หนังสือรับรอง งาน
สารสนเทศในการจัดเก็บ
วิเคราะหและปรับ ปรุง
ฐานขอมูลบุคคลของขา
ราชการและลูก จาง
ประจา หรือบุคลากรของ
กรม ศึกษา วิเคราะห
ประมวลผล ขอมูล
บุคคลเพื่อประโยชนใน
การบริหาร งานบุคคล
รวมทั้งใหบริการเพื่อ
ประโยชนในการบริหาร
งานบุคคล เปนศูนยกลาง
เครือขายขอมูลบุคคล
ของกรม และดาเนินการ
เกี่ยวกับงานบาเหน็จ
ความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจาง
ประจา การขอ
พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณการจัดทา
บัตรเหรียญพิทักษเสรีชน
และเหรียญราชการ
ชายแดน และให
คาปรึกษาที่เกี่ยวของกับ
งานทะเบียนประวัติ
บาเหน็จความชอบ

•

6. กลุมสวัสดิการ
และเจาหนาที่
ธ ศึกษา
มีหนาทีสั่รมับพัผิดนชอบ
วิจัย วิเคราะหอานวยการ
และประเมินผลเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสาหรับ
บุคลากรตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ.
2547 และกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ดาเนินกิจกรรมเจาหนาที่
สัมพันธเพื่อเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีการ
บริหารภาครัฐแนวใหม
การสรางความสมดุล
ระหวางชีวิตและการ
ทางาน สงเสริมสุขภาพ
กีฬา สันทนาการ และ
เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับ
บุคลากรสงเสริมเผยแพร
และดาเนินกิจกรรมใน
การเสริมสรางความเสมอ
ภาคหญิงชายของกรม
ประมง
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โครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบุคคลากรในการปฏิบัติ
ราชการจานวน ๔๑ คน แบ่งเป็นข้าราชการ จานวน ๒๙ คน ลูกจ้างประจา จานวน ๒ คน
และพนักงานราชการจานวน ๑๐ คน ซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในดังนี้
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สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองการเจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีใน
แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
๑,๙๒๗,๔๐๐ บาท ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนการปฏิบัติราชการและในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาสามารถ
สรุปผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑. งานสารบรรณและการงิน ตามแผนงานกาหนดเป้าหมาในการปฏิบัติงานสารบรร
และการเงินไว้ รวมจานวน ๗,๘๕๐ เรื่อง เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงานได้จริง รวม
จานวน ๙,๐๘๔ เรื่อง และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานสารบรรณและ
การงิน เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
1200
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ผลกำรปฏิบตั ิงำน
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แผนภาพที่ ๑ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานสารบรรณและการงินเป็นรายรายเดือน
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๒. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
ราชการ ตามแผนงานกาหนดเป้าหมาในการการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการให้เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการไว้ รวมจานวน ๑๓,๖๐๐ ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผล
ปฏิบัติงาน ได้จริง รวมจานวน ๑๓,๖๐๐ ราย และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการ
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการเป็นรายราย
เดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ ๒ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการให้เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการเป็นรายรายเดือน
๓. การกาหนดตาแหน่ง ตามแผนงานกาหนดเป้าหมาในการกาหนดตาแหน่งไว้ รวม
จานวน ๖๐ ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงาน ได้จริง รวมจานวน ๒๕ ราย และ
สามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการกาหนดตาแหน่ง เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการกาหนดตาแหน่ง เป็นรายรายเดือน
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๔. การประเมินบุคคลและผลงาน ตามแผนงานกาหนดเป้าหมายในการประเมินบุคคล
และผลงานไว้ รวมจานวน ๖๐ ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงาน ได้จริง รวมจานวน
๒๕ ราย และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการกาหนดตาแหน่ง เป็นรายรายเดือนได้
ดังนี้
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แผนงำน
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ผลกำรปฏิบตั ิงำน
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แผนภาพที่ ๔ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการประเมินบุคคลและผลงานเป็นรายรายเดือน
๕. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบคุณธรรม ตามแผนงานกาหนดเป้าหมายในการ
ประเมินบุคคลและผลงานไว้ รวมจานวน 5๐ ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงานได้จริง
รวมจานวน 41 ราย และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
คุณธรรม เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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ผลกำรปฏิบตั ิงำน
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แผนภาพที่ ๕ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการเสริมสร้างและพัฒนาระบบคุณธรรม เป็น
รายรายเดือน
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๖. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามแผนงานกาหนดเป้าหมายในการ
ประเมินบุคคลและผลงานไว้ รวมจานวน 240 ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงานได้
จริง รวมจานวน 164 ราย และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ ๖ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการเป็นราย
รายเดือน
๗. การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามแผนงานกาหนดเป้าหมายในการประเมิน
บุคคลและผลงานไว้ รวมจานวน 50 ครั้ง เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงานได้จริง รวม
จานวน 132 ครั้ง และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการจัดประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ ๗ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นรายราย
เดือน
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๘. การจัดทา ดูแล ระบบทะเบียนประวัติ จัดทาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแผนงานกาหนดเป้าหมายในการประเมินบุคคลและผลงานไว้ รวม
จานวน 50 ครั้ง เมื่อครบปีงบประมาณมีผลปฏิบัติงานได้จริง รวมจานวน 132 ครั้ง และ
สามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการจัดทา ดูแล ระบบทะเบียนประวัติ จัดทาบัตร
เจ้าหน้าที่ของรัฐและขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ ๘ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการจัดทา ดูแล ระบบทะเบียนประวัติ จัดทา
บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นรายรายเดือน
๙. การบันทึกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตามแผนงานกาหนดเป้าหมาย
ในการประเมินบุคคลและผลงานไว้ รวมจานวน ๘,๒๐0 ราย เมื่อครบปีงบประมาณมีผล
ปฏิบัติงานได้จริง รวมจานวน 10,๖๕๐ ราย และสามารถแสดงเปรียบเทียบแผนและผลการ
บันทึกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาป็นรายรายเดือนได้ ดังนี้
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แผนภาพที่ ๙ แสดงเปรียบเทียบแผนและผลการการบันทึกจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เป็นรายรายเดือน
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