การบริหารทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
5 กุมภาพันธ์ 2563

•
•
•
•

บรรจุ
แต่งตัง้
คัดเลือก
ประเมินผลงาน

• จัดทาข้อมูลบุคคล
• มอบหมายงาน
• จัดทาข้อตกลง
ตัวชี้วดั ผลงาน

สรรหา

พัฒนา

ใช้
ประโยชน์

รักษาไว้

•
•
•
•

ย้าย สับเปลี่ ยน
เลื่ อนระดับ
อบรม
ศึกษาต่อ

•
•
•
•

การเลื่อนเงินเดือน
สวัสดิการ/สิ่ งจูงใจ
สภาพแวดล้อม
ความภักดีต่อองค์กร

กระบวนการบริหารงานบุคคล
พ้นจากราชการ
ระหว่างปฏิบตั ิ
ราชการ

เริ่มเข้ารับ
ราชการ
• บรรจุ/แต่งตัง้
• ทาประวัติ
• ปฐมนิ เทศ
• ทดลองงาน

• ทาข้อตกลงตัวชี้วดั
• เลื่ อนเงินเดื อน
• เลื่ อนระดับ
• ย้าย/โอน/เปลี่ ยนสายงาน
• จัดสวัสดิ การ
• เครื่องราชฯ
• วันทาการ/วันลา
• พัฒนาบุคลากร

•
•
•
•
•

ตาย
ลาออก
เกษี ยณอายุ
ให้ออก
ชมรมผูเ้ กษี ยณฯ

สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
กองพัฒนำเกษตรกร

กองกำรเจ้ำหน้ำที่

กองแผนงำน

กองส่งเสริมโครงกำรพระรำชดำริ
กำรจัดกำรพื้นทีแ่ ละวิศวกรรมเกษตร

กองวิจัยและพัฒนำงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร

กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน

สำนักงำนเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

กองขยำยพันธุ์พืช
ศูนย์ขยำยพันธุ์พืช 10 ศูนย์

กองคลัง

สำนักงำนส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเกษตรที่ 1-6
(ศูนย์ปฏิบัติกำร 40 ศูนย์)

สำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

สำนักงำนเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด
สำนักงำนเกษตรอำเภอ 878 อำเภอ

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
กองส่งเสริมกำรอำรักขำพืช
และจัดกำรดินปุย๋

สำนักส่งเสริมและจัดกำร
สินค้ำเกษตร

ข้าราชการ
ล ูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
รวม

ส่วนกลาง

ส่วนภ ูมิภาค

รวม

1,172
241
570
1,983

7,969
289
2,040
10,298

9,141
530
2,610
12,281

อัตรากาลังเกษตรตาบล
ข้าราชการ
พนักงานราชการ

นวส.
4,045
996

จพก.
284
(มีเงิน 653)

จพค.
58

รวม
4,387
996

โครงสร้างอายุขา้ ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร(2562)
ช่วงอายุ ส่วนกลาง/กทม.
104
ไม่เกิน 30
212
31-35
227
36-40
148
41-45
87
46-50
132
51-55
190
56 ปี ขึ้นไป
รวม
1102

จังหวัด
120
395
417
256
141
193
399
1921

อาเภอ
565
1154
1154
479
263
510
1468
5593

รวม
791
1762
1798
883
491
835
2057
8616

ร้อยละ
9.18
20.44
20.87
10.25
5.70
9.69
23.87
100

โครงสร้างอายุขา้ ราชการปี 2560-2562
ปี พ.ศ.

2560

2561

2562

ไม่เกิน 40 ปี

3,676 คน
42.15%
1,182 คน
13.55%
3,863 คน
44.30%
46.4 ปี

4,243 คน
47.38%
1,316 คน
14.70%
3,395 คน
37.92%
45.54 ปี

4,350 คน
50.49%
1,374 คน
15.95%
2,892 คน
33.56%
43.33 ปี

41-50 ปี
51-60 ปี
อายุเฉลี่ย

สถานการณ์กาลังคน
จานวนผูเ้ กษียณอายุราชการใน 5 ปี (61-65)
ปี
จานวน

2561
447

2562
569

รวม

2563
591

2564
541

2565
395

2,507 คน

จานวนผูท้ ่ีลาออกจากราชการใน 5 ปี (58-62)
ปี
จานวน
รวม

2558
165

2559
276

2560
205

1,015 คน

2561
221

2562
223

สภาพปัญหาด้านกาลังคน
1. จานวนข้าราชการลดลงจากการยุบเลิกตาแหน่ง โดยการเกษี ยณอายุราชการและปรับระดับสูงขึ้น
2. การบรรจุขา้ ราชการใหม่เพื่ อทดแทนในตาแหน่งที่เกษี ยณอายุไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั ที เนื่ องจากตาแหน่งที่เกษี ยณ
ส่วนใหญ่เป็ นตาแหน่งระดับสูง ต้องมีการย้ายหมุนเวียน และคัดเลื อกซึ่งใช้เวลานาน

3. พนักงานราชการที่ได้ทดแทนจากการยุบเลิกข้าราชการเกษี ยณปี 2561 จานวน 38 อัตรา ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ้าง
4. ปี 2562 มีการเกษี ยณอายุราชการ 529 อัตรา สามารถนามาบริ หารได้ทนั ที 325 อัตรา ต้องยุบเลิกไปจ้างรู ปแบบอื่ น
77 อัตรา ที่เหลื ออีก 127 อัตรา อ.ก.พ.กระทรวงจัดสรรคื นให้ 117 อัตรา ตัดโอนไปกรมการข้าว 10 อัตรา
ส่วนของลูกจ้างประจา 78 อัตราให้ยุบเลิกทัง้ หมดโดยเปลี่ยนรู ปแบบการจ้างเป็ นพนักงานราชการหรื อจ้างเหมา
5. ปัญหาการขาดช่วงของคนทางาน บางหน่วยงานมีแต่ระดับปฏิบตั ิงาน

แนวทางการบริหารงานบุคคล 2563
1. เร่งการสรรหาและบรรจุขา้ ราชการ พนักงานราชการลงในตาแหน่ งที่มีเงิน เพื่อให้
ทุกหน่ วยงานมีอตั รากาลังเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
2. การดาเนิ นการแต่งตัง้ โยกย้ายลงตาแหน่ งว่างทุกระดับในส่วนที่เป็ นอานาจกรมให้
เสร็จโดยเร็ว
3. ปรับปรุงเส้นทางก้าวหน้า (Career Path) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดา้ นกาลังคน
4. ยังคงยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

แผนการกาหนดตาแหน่งปี 2563
กิจกรรม
1.พนักงานราชการ

2. จ้างเหมาบริ การ

รายละเอียด
1. กรอบปัจจุบนั (2560-2563) จานวน 2,495 อัตรา มีเงิน 2,155 อัตรา ไม่มีเงิน 340 อัตรา
2. ปี งบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม 15 อัตรา และชดเชยเกษี ยณปี 2561
อีกจานวน 38 อัตรา
3. สาหรับที่ชดเชยจากการเกษี ยณปี 2562 จานวน 77 อัตรา ต้องทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณก่อน
4. เตรี ยมจัดทากรอบใหม่ 2564-2567
1. กรอบ 2,178 อัตรา จัดสรรให้ตามความจาเป็ นและชดเชยลูกจ้างประจาที่ยุบเลิกแต่มีความ
จาเป็ นในภารกิจ เช่น พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
2. กรอบที่จดั สรรเป็ นฐานการคานวนในการจัดสรรงบประมาณว่ามีลกั ษณะงานอะไรบ้าง
แต่ในการดาเนิ นการจ้างต้องวิเคราะห์ปริ มาณงานและความจาเป็ นก่อน ทัง้ นี้ หน่วยงาน
สามารถปรับลด-เพิ่มการจ้างได้ทงั้ จานวนคนและอัตราจ้าง

แผนการกาหนดตาแหน่งปี 2563
กิจกรรม
3. การเปลี่ยนสายงาน

4.การปรับระดับสูงขึ้น

รายละเอียด
1. ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป เกษตรอาเภออาวุโส
เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ จะเปลื่ยนสายงานให้เป็ นเจ้าพนักงานพัสดุ/
นักวิชาการพัสดุ
1. ตาแหน่ งผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ (แถวสอง)
- เกษตรตาบล 115 ตาแหน่ ง ยุบเลิก 64 อัตรา
- ตาแหน่ งภายใต้ศนู ย์ฯ 8 ตาแหน่ ง ยุบเลิก 4 ตาแหน่ ง
2. ตาแหน่ งอื่น ๆ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน และสายงานอื่น ๆ พิจารณาให้ตามความพร้อม

การจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Career Path)
หลักการ
• วางแผนการเลื่ อน โอน ย้ายข้าราชการ โดยยึดหลักความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน
เพื่ อเตรี ยมกาลังคนที่มีคุณภาพ

• เตรี ยมความพร้อมในการแต่งตัง้ ตาแหน่งที่สาคัญ มีกระบวนการสร้างคนไว้ลว่ งหน้ารองรับ
ตาแหน่งสาคัญ

• มีเกณฑ์มาตรฐานคัดกรองคนดี คนเก่ง เพื่อรองรับการสูญเสียกาลังคนตามโครงสร้างอายุใน 5-10 ปี
• ดาเนิ นการได้จริ งในส่วนราชการ ให้สามารถประยุกต์และดาเนิ นการ
ได้จริ งในหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ ที่ ก.พ.กาหนด

ประโยชน์ของการจัดทา Career Path
องค์กร
- มี หลักหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
- ใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลื อกพนักงาน
การวางแผนฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
รายบุคคล การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร
พนักงาน

-ทราบถึ งความก้าวหน้าในสายอาชี พของตน เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจและจูงใจใน
การพัฒนาตนเองเพื่ อความก้าวหน้าในอาชี พ
15

เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการ
โดยอิงจากระยะเวลาในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ ก.พ.
ระดับสูง
เฉพาะผูต้ รวจราชการ: ต้องอยู่
ประเภทอานวยการ ระดับต้นและ
สูงรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

ทรงคุณวุฒิ

2 ปี

7 ปี

1 ปี หรือรวม
อานวยการแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี

ระดับต้น

ระดับสูง

2 ปี (1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

เชี่ยวชำญ

1 ปี

1 ปี

6 ปี
3 ปี (1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

อำวุโส

6 ปี (โดยต้องมีอย่าง
น้อย 1 ปี ในงานที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ ง
เป้ าหมาย)

ชำนำญงำน

ปฎิบตั ิงำน

ทั ่วไป

4-6 ปี
ตามวุฒิการศึกษา
(โดยต้องมีอย่างน้อย
1 ปี ในงานที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ ง
เป้ าหมาย)

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำนำญกำร
ปฏิบตั ิกำร

วิชำกำร

4 ปี

ระดับต้น

3 ปี
4 ปี (โดยต้องมีอย่างน้อย 1
ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ งเป้ าหมาย)
2-6 ปี
ตามวุฒิการศึกษา (โดยต้อง
มีอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ ง
เป้ าหมาย)

ไม่มีจานวนปี กาหนดเนื่ องจาก
เดิมเป็ นระดับชั้นงานเดียวกัน
มีจานวนปี กาหนดขั้นตา่

อำนวยกำร

บริหำร

เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
มติ อ.ก.พ.กรมฯ 4 ก.ย.56 เริม่ ใช้ 1 ต.ค.56

อธิบดี
1 ปี หรือรวมอานวยการไม่น้อยกว่า 3 ปี

รองอธิบดี
อานวยการระดับต้นและสูงไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผอ.กอง/สำนัก/เขต
1 ปี
ระดับสูง

3 ปี

ผูเ้ ชี่ยวชำญ

เกษตรจังหวัด ระดับสูง

6 ปี
1 ปี หรือ นับรวมชานาญการ
พิเศษ 4 ปี
1 ปี
3 ปี

เจ้ำพนักงำน
อำวุโส
6 ปี (1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

เจ้ำพนักงำน
ชำนำญงำน
6-8 ปี ตามวุฒิการศึกษา
(1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

เจ้ำพนักงำน
ปฎิบตั งิ ำน

3 ปี
(1 ปี ในงาน ที่
เกี่ยวข้อง)

ผอ.กอง
ระดับต้น

1 ปี หรือ นับรวมชานาญการ
พิเศษ 4 ปี

6 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับต้น

1 ปี และรวมชานาญการพิเศษอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หัวหน้ำฝ่ ำย/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์ ชำนำญกำรพิเศษ

1 ปี และรวมชานาญการพิเศษอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หัวหน้ำกลุ่ม ชำนำญกำรพิเศษ
1 ปี

เกษตรอำเภอชำนำญกำรพิเศษ

นักวิชำกำรชำนำญกำรพิเศษ
(ภำยใต้กลุ่ม)

2 ปี และรวมกับชานาญการอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ปี

10 ปี
4 ปี (1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตามวุฒิการศึกษา
(1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง)

นักวิชำกำรปฏิบตั กิ ำร

เกษตรอำเภอชำนำญกำร
2 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตามวุฒิการศึกษา

นักวิชำกำรปฏิบตั กิ ำร(อำเภอ)

4 ปี

เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยงำนของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร (มติ อ.ก.พ.กรม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 22 ก.ค.58)
อธิบดี

เคยดำรงตำแหน่งอำนวยกำร 2 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2 ปี (ประสบกำรณ์ 1 ปี)

ผู้เชี่ยวชำญ

1ปี หรือรวมอำนวยกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี

1 ปี(ประสบกำรณ์ 1 ปี)

รองอธิบดี
2 ปี(ประสบกำรณ์ 1 ปี)

อำนวยกำรระดับต้นและสูงไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี

ผอ. กอง/สำนัก/เขต ระดับสูง

1 ปี

1 ปี
1 ปี

ชพ. 3 ปี (ประสบกำรณ์ 1 ปี)

เกษตรจังหวัด ระดับสูง
1 ปีหรือเป็นชพ.นับรวมกัน 4 ปี

1 ปีหรือเป็นชพ.นับรวมกัน 4 ปี

ผอ. กอง ระดับต้น

1 ปีและเป็นชพ.นับรวมกัน 5 ปี

หัวหน้ำฝ่ำย/กลุม่ /ศูนย์
ชำนำญกำรพิเศษ

1 ปีและเป็นชพ.นับรวมกัน 3 ปี

6 ปี

ไม่กำหนดระยะเวลำ

1 ปีและเป็นชพ.นับรวมกัน 3 ปี

หัวหน้ำกลุ่มชำนำญกำรพิเศษ
(ในสำนักงำนเกษตรจังหวัด)

เกษตรอำเภอ
ชำนำญกำร
พิเศษ
2 ปี
1 ปี

เกษตรอำเภอ
ชำนำญกำร

6 ปี

6 ปี

2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(ส่วนกลำง)

1 ปี

6 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำรพิเศษ
(ภำยใต้กลุ่ม)
นักวิชำกำรชำนำญกำร

1 ปีและเป็นชพ.นับรวมกัน 5 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับต้น

6 ปี

6 ปี

นักวิชำกำร
ชำนำญกำร
พิเศษ(เกษตร

6 ปี
5 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร

5 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร

2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(จังหวัด)

ตำบล)
6 ปี

2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(อำเภอ)

เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยงำนของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร (ใหม่) 15พ.ค.61
(ตำแหน่งประเภทวิชำกำร)
อธิบดี

1 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอำนวยกำรสูง 2 ปี

1 ปี หรือรวมอำนวยกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิบดี

1 ปี(ประสบกำรณ์ 1 ปี)

อำนวยกำรระดับต้นและสูงไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

3 ปี(ประสบกำรณ์ 2 ปี)

3 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)

ผู้เชี่ยวชำญ

ผอ. กอง/สำนัก/สสก.ระดับสูง

1 ปี

1 ปี (ประสบกำรณ์ หนก.ชพ. 2 ปี)

1 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)

1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 4 ปี 1 ปีและเป็น ชพ.
นับรวมกัน 4 ปี
ผอ. กอง ระดับต้น

4 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)
1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 5 ปี

หัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่ม
ชำนำญกำรพิเศษ
5 ปี (ประสบกำรณ์ 3 ปี) 1 ปี

ภำยใต้กลุม่ ฯ 2 ปี

1 ปี

หัวหน้ำกลุ่ม/ศูนย์
สสก.
ชำนำญกำรพิเศษ

1 ปี

1 ปีและเป็น ชพ. นับรวมกัน 4ปี 1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 5 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับต้น
1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 3 ปี

หัวหน้ำกลุ่มชำนำญกำรพิเศษ
(ในสำนักงำนเกษตรจังหวัด)

1 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำรพิเศษ
(ภำยใต้กลุ่ม)
6 ปี ปฏิบัตงิ ำน

1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 3 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับสูง

7 ปี ปฏิบัติงำน
ภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(ส่วนกลำง)

2 ปี (ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง 2 ปี)
ประสบกำรณ์ 2 ปี
7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี

1 ปี
2 ปี

6 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี
7 ปีปฏิบตั งิ ำน
ภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี

6 ปี ปฏิบัตงิ ำน
ภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี 5 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(จังหวัด)

เกษตรอำเภอ
ชำนำญกำรพิเศษ

1 ปี

1 ปี

เกษตรอำเภอ
ชำนำญกำร
5 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร

นักวิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
(เกษตรตำบล)
6 ปี ปฏิบัตงิ ำน
ภำยใต้
สนง.กษอ. 2 ปี

2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(อำเภอ)

เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร ตำแหน่งประเภทวิชำกำร (มติ อ.ก.พ. กรม 19 พ.ย. 62)
อธิบดี

1 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอำนวยกำรสูง 2 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1 ปี หรือรวมอำนวยกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

1 ปี(ประสบกำรณ์ 1 ปี)

รองอธิบดี
อำนวยกำรระดับสูงและต้นไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

3 ปี(ประสบกำรณ์ 2 ปี)

3 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)

ผู้เชี่ยวชำญ

ผอ. กอง/สำนัก/สสก.ระดับสูง

1 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับสูง

1 ปี ประสบกำรณ์ ผอ.กลุ่ม/หนก.ชพ. 2ปี

1 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)

1 ปี หรือ ชพ นับรวมกัน 4 ปี 1 ปี หรือ ชพ นับรวมกัน 4 ปี

4 ปี (ประสบกำรณ์ 2 ปี)
1 ปีและเป็น ชพ นับรวมกัน 5 ปี

ผอ. กอง ระดับต้น
1 ปีและเป็น ชพ นับรวมกัน 3 ปี

ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/ศูนย์
ชำนำญกำรพิเศษ

1 ปี หรือ ชพ นับรวมกัน 4 ปี

เกษตรจังหวัด ระดับต้น
1 ปีและเป็น ชพ นับรวมกัน 3 ปี

หัวหน้ำกลุ่มชำนำญกำรพิเศษ
(ในสำนักงำนเกษตรจังหวัด)

5 ปี (ประสบกำรณ์ 3 ปี)

7 ปี

2 ปี และ ชก นับรวมกัน 7 ปี
(ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง 2 ปี)
ประสบกำรณ์ 2 ปี
7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่ม/ศูนย์ 2 ปี
7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี
6 ปี (สำยงำนสนับสนุน) ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่ม/ศูนย์ 2 ปี)
6 ปี (สำยงำนสนับสนุน) ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่ม/ศูนย์ 2 ปี)

นักวิชำกำรชำนำญกำรพิเศษ
(ภำยใต้กลุ่ม)

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(ส่วนกลำง)

7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้กลุ่มฯ/ศูนย์ 2 ปี

1 ปีและเป็น ชพ.นับรวมกัน 5 ปี

1 ปี

1 ปี
2 ปี

7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้อำเภอ 2 ปี
8 ปีปฏิบัติงำน
ภำยใต้กลุ่มฯ 2 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร
2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำรปฏิบัติกำร
(จังหวัด)

7 ปี

เกษตรอำเภอ
ชำนำญกำรพิเศษ

5 ปี

เกษตร
อำเภอ
ชำนำญกำร
5 ปี

นักวิชำกำรชำนำญกำร

นักวิชำกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
(เกษตรตำบล)
7 ปี ปฏิบัติงำนภำยใต้
สนง.กษอ. 2 ปี

2-6 ปี ตำมวุฒิกำรศึกษำ

นักวิชำกำร
ปฏิบัติกำร
(อำเภอ)

เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ของข้ำรำชกำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร ตำแหน่งประเภททั่วไป (มติ อ.ก.พ.กรม 19 พ.ย. 62)

ผู้อานวยการกอง (อานวยการระดับต้น)
8 ปี

เกษตรอาเภอ (จพก.อาวุโส)
6 ปี

เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน
6
ปี

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานอาวุโส)
6 ปี

เจ้าพนักงานชานาญงาน (สายสนับสนุน)
6 ปี

เจ้าพนักงานปฏิบตั ิงาน (สายสนับสนุน)
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร
ยึดหลักการพัฒนาองค์กร PMQA มิติที่ 5 – การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลด้วยการตอบสนองความพึงพอใจของบุคลากร
ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และการเพิ่มศักยภาพ
ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
1. มีการให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการ
นาความคิดไปปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุงองค์กร
2. มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูห้ รือทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และมีระบบการให้รางวัลและ
สิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจ

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร
4. มีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (career path) ให้กบั บุคลากร
มีระบบในการพัฒนา เช่น การเตรียมบุคลากรสาหรับตาแหน่ งผูบ้ ริ หารหรือ
ตาแหน่ งที่มีความสาคัญต่อภารกิจหลักขององค์กร
5. มีการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
6. มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การป้ องกันภัย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
7. มีการมอบหมายงานที่ทา้ ทายและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรับผิ ดชอบ
ต่อองค์กร

Q&A

ขอบคุณ
ครับ

