




เป้าหมาย : 
       เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริการ
และสนับสนุนการปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย 

        1. พฒันาโครงสร้างและอปุกรณ์พืน้ฐานในการ
ปฏิบติังาน 

 2. การเพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถ ความ
พร้อมและขวญัก าลงัใจ  
 

 

 



1. พฒันาโครงสร้างและอปุกรณ์พืน้ฐานในการปฏิบติังาน ได้แก่ 

 - อตัราก าลงัผูป้ฏิบติังานให้เพียงพอกบัภารกิจ บริหารจดัการ
ต าแหน่งว่างให้ได้รบัการบรรจแุละมีคณุวฒิุตรงกบัความต้องการของ
หน่วยงาน 

             - อาคารสถานท่ี ได้แก่ อาคารส านักงาน บา้นพกั อาคาร
ปฏิบติัการ สาธารณูปโภค และบริเวณโดยรอบให้เหมาะแก่การ
ให้บริการ 

 - เครื่องมืออปุกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร ์ครภุณัฑส์ านักงาน 
ครภุณัฑวิ์ทยาศาสตร ์วสัดกุารเกษตร 

 - ยานพาหนะ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

 
 

 

 



ผลการส ารวจความต้องการ จาก 1,070 คน 

จากเขต 30 คน ศนูย ์10 คน จงัหวดั 277 คน อ าเภอ 753 คน พบว่า 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐานมีความต้องการในการปรบัปรงุอาคาร
ส านักงานมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นยานพาหนะ บา้นพกั และอาคาร
ปฏิบติัการตามล าดบั 

2. ด้านอปุกรณ์มีความต้องการมากท่ีสดุคือ คอมพิวเตอร ์รองลงมา
เป็นครภุณัฑส์ านักงาน วสัดกุารเกษตร และครภุณัฑวิ์ทยาศาสตร์
ตามล าดบั 

3. ด้านความรู้ท่ีต้องการมากท่ีสดุ คือ การจดัเวทีชมุชน รองลงมาคือ
การจดัท าแผนพฒันาการเกษตร การใช้แผนท่ี และการคิด
วิเคราะห ์ตามล าดบั  

 

 
 

 

 



แนวทางการสนับสนุน 

1. ด้านอตัราก าลงั จดัให้เพียงพอกบัภารกิจ มีการเกล่ีย
อตัราก าลงั และสรรหาทดแทนผูเ้กษียณอายท่ีุมีจ านวนมาก 

2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน จดัสรรให้ตามความจ าเป็นของ
หน่วยงาน และความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากขนาดของ
อ าเภอ/จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน หากเป็นอ าเภอขนาด
เลก็มีเจ้าหน้าท่ีจ านวนน้อยการสรา้งส านักงานใหม่อาจไม่
คุ้มค่า 

3. ด้านอปุกรณ์  จดัให้เพียงพอต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
ทุกคน ตามมาตรฐานท่ีจะก าหนดต่อไป 

       (แผนการจดัสรรตามปีงบประมาณ/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ) 

 

 

 
 

 

 



2. การเพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถ ความพร้อมและขวญัก าลงัใจ  

 2.1 พฒันาสมรรถนะเจ้าหน้าท่ีด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตาม
กลุ่มเป้าหมายให้ได้รบัการพฒันาอย่างทัว่ถึง 

 2.2 เสริมสร้างขวญัก าลงัใจ โดยการให้รางวลัจงูใจ มีโอกาส
ก้าวหน้าในสายงาน 

 แนวทางการสนับสนุน 

   1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจดักิจกรรมการพฒันาและ
ส่ิงจงูใจให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

  2. วิเคราะหค์วามจ าเป็นในการพฒันาและจดักิจกรรม
เสริมสร้างแรงจงูใจ เช่น การประกวด ให้รางวลั ในรปูแบบต่าง ๆ และ
น ามาเป็นเง่ือนไขการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสงูขึน้ 

 
 

 



นวส.ท่ีมีอาย ุ50 ปี ข้ึนไป 50.44 %(ม.ค.59) 
 ช่วงอายุ ส่วนกลาง/กทม. จังหวัด อ าเภอ รวม ร้อยละ 
20-24 0 0 4 4 0.06 
25-29 17 62 163 241 3.88 
30-34 89 337 780 1201 19.36 
35-39 63 212 569 842 13.57 
40-44 34 116 230 388 6.25 
45-49 41 139 220 399 6.43 
50-54 92 267 724 1079 17.39 
55-59 104 323 1577 2002 32.26 

60 3 10 36 49 0.79 

รวม 443 1466 4309 6205 100 



ช่วงอายขุองนกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 2559 

32.26% 

ช่วงอายุ 40-49 ปี              

มเีพยีง 12.68% ช่วงอายุ 50-60 ปี              

มถีงึ 50.44% 



(ยกร่าง)   กลุ่มท่ี 1   

 วยัปลกูฝัง อายไุมเ่กนิ 35 ปี เป็นชว่งทีจ่ะตอ้งหล่อ
หลอมใหม้ทีศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตัริาชการเพือ่ทีจ่ะเป็นกลไก
การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไปในอนาคต ซึง่เป็นชว่งที่
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบราชการ มอีตัราการโอนยา้ยไป
หน่วยงานอื่นมากทีส่ดุ ตอ้งเน้นการใหค้วามรูท้ ัง้ดา้น
เทคโนโลย ีและดา้นทศันคต ิโดยการถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากบุคลากรอาวุโสหรอืมพีีเ่ลีย้งทีด่ใีนการ
ท างาน แรงจงูใจจะเน้นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูแ้ละให้
มปีระสบการณ์การท างานในลกัษณะงานทีห่ลากหลาย 



(ยกร่าง)   กลุ่มท่ี 2   
 วยัสรา้งผลผลิต อายรุะหวา่ง 36 - 50 ปี เป็นกลุ่มทีเ่ป็น
กลไกหลกัในการปฏบิตังิานใหก้บัสว่นราชการ ซึง่เป็นกลุ่มที่
ตอ้งการแสดงความสามารถในการสรา้งผลงาน เพือ่มุง่หวงัดา้น
ความกา้วหน้าในสายอาชพี คา่ตอบแทน หรอืความมัง่คงในอาชพี
และครอบครวั จะมกีารยา้ยหน่วยงานเพือ่สัง่สมประสบการณ์                       
การพฒันาเน้นหลกัสตูรวชิาการเฉพาะดา้นและเตรยีมความพรอ้ม
ทางบรหิาร แรงจงูใจจะเน้นดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นธรรม การสรา้งผลงาน/ประกวด ใหม้โีอกาสใน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

 



(ยกร่าง)   กลุ่มท่ี 3   

         วยัเกบ็เก่ียว อาย ุ51 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีม่ี
ประสบการณ์ในการท างาน มอีงคค์วามรูแ้ละเป็นตน้แบบ
ใหก้บับุคลากรรุน่อื่น ๆ สว่นใหญ่เป็นนกัวชิาการระดบัช านาญ
การ/ช านาญการพเิศษ  บางสว่นเป็นผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ    
ซึง่เป็นกลุม่ทีต่อ้งการความมัน่คงในอาชพี มคีวามกา้วหน้าใน
สายงาน การพฒันาจะเป็นหลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิารมากกวา่
งานวชิาการเฉพาะดา้น แรงจงูใจจะเน้นการมโีอกาสได้
กา้วหน้าในการแต่งตัง้ทีม่คีวามโปรง่ใส เป็นธรรม และทัว่ถงึ
ครอบคลุมทุกสายงาน 
 

 



จบการน าเสนอ 


