
กองการเจ้าหน้าท่ี  ก.ย.2560 



ข้อมลูด้านกาํลังคน 
 1. อตัรากาํลงัของกรมส่งเสรมิการเกษตร ณ 1 ก.ย.2560 รวม 12,600 อตัรา 

• ขา้ราชการ 9,367 ตาํแหน่ง มคีน 8,683 ว่าง 684 ตาํแหน่ง  

• ลูกจา้งประจาํ 738 อตัรา ว่าง 11 อตัรา 

• พนกังานราชการ 2,495 อตัรา ว่างมเีงนิ 83 อตัรา ว่างไม่มเีงนิ 414 อตัรา 

2. จาํนวนผูเ้กษยีณอายุราชการใน 5 ปี (61-65)   2,694 คน 

- ปี 2561 จาํนวน 488 คน   - ปี 2564 จาํนวน 572 คน  

- ปี 2562 จาํนวน 630 คน   - ปี 2565 จาํนวน 373 คน  

- ปี 2563 จาํนวน 631 คน   



โครงสร้างอายุขา้ราชการกรมส่งเสรมิการเกษตร(พ.ค.2560) 

 ช่วงอายุ ส่วนกลาง/กทม. จังหวัด อาํเภอ รวม ร้อยละ 

ไมเ่กิน 30 79 108 301 488 5.64 

31-35 211 448 1,036 1,695 19.22 

36-40 193 322 888 1,403 16.22 

41-45 100 204 353 657 7.60 

46-50 121 151 278 550 6.36 

51-55 161 260 754 1,175 13.59 

56 ปีข้ึนไป 227 424 2,030 2,681 31.00 

รวม 1,092 1,917 5,640 8,649 100 



 

โครงสร้างอายุของขา้ราชการกรมส่งเสรมิการเกษตร 2560 

ช่วงอายุ 41-50 ปี              

ม ี1,207 คน 13.96% ช่วงอายุ 51-60 ปี              

ม ี3,856 คน 44.59% 
ช่วงอายุไม่เกนิ 40 ปี              

ม ี3,586 คน 41.45% 



สถานการณ์ด้านบคุลากร 
 1. จะมตีาํแหนง่ว่างจาํนวนมากจากการเกษยีณอายุราชการ                    

    และเพ ิม่มากข ึน้ทุกปี  จนถงึปี 2564                

2. การขาดอตัรากาํลงัผูป้ฏบิตังิาน โดยเฉพาะบุคลากรทีม่คีวามรู้ 

    ความสามารถทีจ่ะเขา้สู่ตาํแหนง่ท ีส่าํคญั  

3. ระยะห่างหรอืความไม่สมดุลของบุคลากร คอื คนทีม่อีายุ 41-50 ปี    

   มเีพยีง 1,207 คน (13.96%) ทีจ่ะมาทดแทนคนอายุ  

   51-60 ปี จาํนวน 3,856 คน (44.59%) 

4. เป็นองค์กรสูงอายุ ปี 2559 ขา้ราชการมอีายุเฉล ีย่ 50 ปี                  

ในปี 2560 อายุเฉล ีย่ลดเหลอื 46.4 ปี (การเกษยีณและบรรจุใหม)่ 



โครงสร้างอายุในสายงานนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 2560 

 ช่วงอายุ ส่วนกลาง/กทม. จังหวัด อาํเภอ รวม ร้อยละ 

ไมเ่กิน 30 20 74 242 336 5.29 

31-35 93 395 929 1417 22.31 

36-40 73 253 7328 1058 16.66 

41-45 41 148 275 464 7.31 

46-50 40 102 209 351 5.53 

51-55 71 203 553 827 13.02 

56 ปีข้ึนไป 101 296 1500 1897 29.87 

รวม 439 1471 4440 6350 100 



โครงสร้างอายุของนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 2560 

ช่วงอายุ 41-50              

ม ี815 คน 12.84% 

ช่วงอายุ 51-60 ปี              

ม ี2,724 คน 42.89% 
ช่วงอายุไม่เกนิ 40 ปี              

ม ี2,811 คน 44.27% 



ปญัหาของสายงานนกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 
  ใน 10 ปีขา้งหนา้ จะมนีกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตรออกจาก              

ระบบราชการร้อยละ 42.89  จาํนวน 2,724 คน                             

และ 10 ปีถดัไปมคีนเกษยีณเพยีงร้อยละ 12.84 จาํนวน 815 คน 

  จะขาดคนทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานในพ ืน้ท ี ่

 โอกาสความกา้วหนา้ในอาชพียงัไม่ท ัว่ถงึ ยงัมนีกัวชิาการจาํนวนมาก                

   ท ีจ่ะเกษยีณอายุในระดบัชาํนาญการ (ปจัจุบนัผูท้ ีจ่ะเกษยีณใน 5 ปี                 

   ยงัเป็นระดบัชาํนาญการ 1,254 คน) 

 ต้องเตรยีมการอะไรบา้งเพ ือ่รองรบัการเปล ีย่นแปลงสภาพกาํลงัคน 

   หรอืเป็นโอกาสใหก้ารปรบัระบบการทาํงานใหม่เพ ือ่รองรบั Thailand 4.0 





ภารกิจเร่งด่วน 
 1. เตรยีมขอ้มูลบุคลากรสนบัสนุนการวเิคราะห์อตัรากาํลงั 

2. ต ัง้ทมีงานวเิคราะห์ปญัหาโครงสร้างอายุบุคลากร และ           

รองรบัThailand 4.0   

3. ปรบัระบบการจดัการตาํแหน่งว่าง/การแต่งต ัง้ โยกยา้ย                

การคดัเลอืก ใหเ้รว็ข ึน้ 

4. เตรยีมการสรรหาบุคลากรทุกสายงาน รองรบัการเกษยีณ

จาํนวนมาก 

5. การจดัทาํแผนปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ใหท้ ัว่ถงึ 



แนวทางการทาํงาน 

 งานทีต้่องเหน็ผลในระยะส ัน้ 

1. ปรบักระบวนการบรหิารตาํแหนง่ว่าง เร่งการคดัเลอืก(ช ีต้วั)/                    

ยา้ยภายใน/ยา้ยขา้มหนว่ยงาน/การบรรจุขา้ราชการใหม ่

2. ปรบักระบวนการคดัเลอืกขา้ราชการใหไ้ด้บุคลากรทีม่คีวามรู้

ความสามารถทีจ่ะเขา้สู่ตาํแหนง่ท ีส่าํคญัได้รวดเรว็ข ึน้ โดยเฉพาะ

ตาํแหนง่ท ีส่ามารถเตรยีมการสรรหาไว้ลว่งหนา้ เช่น ระดบัหวัหนา้กลุม่  

เกษตรอาํเภอ ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในวนัท ี ่30 กนัยายน  



แนวทางการทาํงาน 
งานทีต้่องวางแผนต่อ 

1. สร้างโอกาสความกา้วหนา้ในอาชพีใหท้ ัว่ถงึทุกตาํแหนง่              

โดยการจดัทาํแผนปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหนง่ 3 ปี 

2. วางแผนทดแทนกาํลงัคน* 

3. จดัระบบวธิกีารทาํงานของกองการเจา้หนา้ท ี ่ จดัส ิง่อาํนวยความสะดวก    

และสร้างบรรยากาศการทาํงานรองรบั Thailand 4.0                   

ใชร้ะบบสารสนเทศในการทาํงานของเจา้หนา้ท ีใ่หม้ากข ึน้ และในการใหบ้รกิาร   

แก่ขา้ราชการ 



การวางแผนทดแทนกาํลังคน 

1. เชงิปรมิาณ เป็นการทดแทนในระดบับรรจุ หรอื 

ระดบัผูป้ฏบิตังิาน เพ ือ่ใหไ้ด้กาํลงัคนมาปฏบิตังิานแทนได้

อย่างรวดเรว็ ได้แก่ การสอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก การยา้ย            

การเกล ีย่อตัรากาํลงัภายในหน่วยงาน 



การวางแผนทดแทนกาํลังคน 
 

 
2. เชงิคุณภาพ  
2.1 การทดแทนในระดบัผูท้ ีม่ปีระสบการณ์ หวัหนา้งาน 

ผูเ้ช ีย่วชาญ จนถงึระดบับรหิาร ได้แก่ การคดัเลอืก การแต่งต ัง้ 

การยา้ย การวางแผนสบืทอดตาํแหนง่ 

2.2 การทดแทนในระดบัผูป้ฏบิตังิานใหส้ามารถทาํงานแทน    

ผูท้ ีเ่กษยีณอายุราชการ ได้อย่างต่อเน ือ่ง ได้แก่ การฝึกอบรม 

ถ่ายทอดองค์ความรู้  การวางระบบพ ีเ่ล ีย้งสอนงาน                      

จดัหลกัสูตรเร่งรดัในการสร้างคนรุ่นใหม่ 



กจิกรรมในการแกไ้ขปญัหาด้านกาํลงัคน 

1. แกปั้ญหา

ขาดกาํลงัคน

ระดบัปฏิบติั 

1. สาํรวจกาํลงัคน

ที่จะสูญเสยีใน 5 ปี 

2. แจง้หน่วยงาน

ทราบปัญหาและ 

หาทางแกไ้ข 

3.  ลงพ้ืนที่ไปรบัฟงั

ปัญหา/ขอ้เทจ็จริง 

1. แจง้ตาํแหน่ง

เกษียณอายุในระดบั

บริหาร ไดแ้ก ่ผอ.

กอง สาํนัก เกษตร

จงัหวดั ผอ.กลุม่ 

เกษตรอาํเภอ 

2. ใหย่ื้นคาํขอยา้ย

ไปทดแทนตาํแหน่ง

เกษียณในชว่ง

เดือนสิงหาคม-

กนัยายน 

3. พจิารณาคาํขอ

ยา้ยเพ่ือใหส้ามารถ

ยา้ยไปแทนคน

เกษียณไดภ้ายใน

เดือนตุลาคม 

1. วางแผนสืบทอด

ตาํแหน่งสาํคญัเพ่ือ

ความตอ่เน่ืองใน

การปฏบิตังิาน 

2. เปิดรบัคํา

ขอยา้ย

ล่วงหนา้ 

2. คดัเลือกบุคคล 

ที่จะมาทดแทนผูท้ี่

จะเกษียณ 

3. กาํหนดแนวทาง

การพฒันา/พี่เลี้ยง/

หมุนเวยีนงาน 

3. วางแผน

สืบทอด

ตําแหน่ง 



ประเดน็หารอื/ขอ้เสนอแนะ 
สภาพการทาํงานในพ ืน้ท ีเ่ป็นอย่างไร มปีญัหาด้านกาํลงัคนหรอืไม ่

 ท่านได้รบัรู้ถงึปญัหาด้านโครงสร้างอายุหรอืไม่ และมแีนวทางป้องกนั/แกไ้ข

อย่างไร 

กรณสีาํนกังานเกษตรอาํเภอ ทีจ่ะมผูีเ้กษยีณอายุราชการพร้อมกนัจาํนวน

มากภายใน 5 ปี จะมแีนวทางจดัการอย่างไรเพ ือ่ใหก้ารปฏบิตังิานได้อย่าง

ต่อเน ือ่ง 

สภาพบรรยากาศในการทาํงานของหน่วยงานทีม่แีต่ผูอ้าวุโส (55-60 ปี) 

กบัหน่วยงานทีม่แีต่คนรุ่นใหม่ (ไม่เกนิ 35 ปี) มคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 
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