การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นการดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
การวางแผนกาลังคน
การวางแผนก าลั ง คนของ สวก. เป็ น การคาดคะเนจ านวนและประเภทของเจ้ า หน้ า ที่ ให้
เหมาะสมกับงานและระยะเวลา โดยคานึงถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถตามตาแหน่งนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาหนดแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรมีความเข้าใจกรอบและแผน
อัตรากาลัง กาลังคน สาหรับการเตรียมมาตรการรองรับ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในอนาคต เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการ
ไกล่เกลี่ยอัตรากาลัง ระหว่างหน่วยงานในอนาคต
ความสาคัญของการวางแผนอัตรากาลังคน ทาให้ทราบว่าจะต้องเตรียมเพิ่มหรือลดคนประเภทใด
จานวนเท่าใด เมื่อใด กรณีต้องการเพิ่มคน จะสรรหาคนได้จากที่ไหน จะฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างไร จึงจะมี
คุณภาพตามที่ต้องการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ รวมไป
ถึงต้องเตรียมเรื่องอื่นๆ อย่างไร เช่น สถานที่ทางาน อุปกรณ์เครื่องใช้ เป็นต้น
ปัจจัยที่ สวก. ใช้พิจารณาในการวางแผนอัตรากาลังคน ได้แก่
1. เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์กร ในช่วงที่จะวางแผนปีต่อปี หรือในอนาคต 5 ปี
2. กาลังคนปัจจุบันมีอย่างไร มีข้อที่ควรพิจารณา 2 ประเด็น คือ
2.1 กรณีที่มีคนเกินให้คานึงถึงระยะยาวเป็นหลัก คือ จะสามารถโอนย้าย สับเปลี่ยนไป
ยังหน่วยงานใดที่ขาดคนได้หรือไม่ ถ้าไม่มีทางเลือก อาจจะต้องเตรียมปลดออกเพราะคนล้นงาน
2.2 กรณีที่มีคนขาด อาจจะต้องพิจารณาสรรหาจากคนภายในก่อน ซึ่งจะเกิดผลดีคือ
หากเป็นตาแหน่งที่สูงขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมมีทางได้ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งจะเป็น
การสร้างขวัญ และกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่ง การสรรหา/คัดเลือกภายในก่อน ยังจะทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกและฝึกคนใหม่ได้มากกว่า
3. สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องจักร เข้ามาใช้ทดแทนคน
4. การเปลี่ย นแปลงด้านนโยบายบุคคล เช่น การลด/ขยายเวลาเกษียณอายุการทางานของ
เจ้าหน้าที่เป็นต้น
ด้วยอัตรากาลังของ สวก. ที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ เพียง 82 อัตรา
หากแต่ภารกิจที่รับผิดชอบมีจานวนมาก จึงทาให้ง านบางงานต้องจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนเข้ามาช่วย เพื่อให้ งานที่
รับผิดชอบเกิดผลสาเร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดหรือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2

จำนวนตำแหน่งและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ ประจำเดือน พฤษภำคม 2563
ลำดับ
ที่

สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
ผู้บริหำร/สำนัก/กลุ่มงำน
ผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่ สวก.
จ้ำงเหมำ หมำยเหตุ
อัตรำกำลัง
ปัจจุบัน
อัตรำกำลัง
จำนวน
ที่ขอกำหนด ชำย หญิง รวม อัตรำว่ำง

1

ผู้อำนวยกำร

1

1

0

1

0

-

2

รองผู้อำนวยกำร

2

0

2

2

0

-

3

หน่วยตรวจสอบภำยใน

2

0

1

1

1

1

4

กลุ่มงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำน

9

4

5

9

0

5

5

สำนักนโยบำยและแผน

5

0

4

4

1

2

6

สำนักสนับสนุนงำนวิจัย

16

3

13

16

0

26

7

สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์

16

3

12

15

1

2

8

สำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย

6

0

6

6

0

1

9

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

9

7

2

9

0

2

10

สำนักบริหำร

14

3

10

13

1

5

11

สำนักกฎหมำย

3

2

1

3

0

2

83

23

56

79

4

46

10 ที่ปรึกษำประจำสำนักงำน

4

1

2

3

1

11 ผู้เชี่ยวชำญประจำสำนักงำน

1

0

0

0

1

รวมอัตรำกำลังทั้งสิ้น

88

24

58

82

6

รวม

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ สวก.
สวก. มีอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติกาหนดไว้จานวน 82 อัตรา โดยการสรรหาและ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563
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“คนเก่ง ” คือ คนที่ มีทั้ง ความรู้ ทั กษะ ความสามารถ และประสบการณ์ใ นตั ว เองที่ ตรงกั บ
ตาแหน่งงานที่สรรหา ส่วน “คนดี” คือ คนที่มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ สไตล์การทางานที่เหมาะสม และเข้า
กับวัฒนธรรมองค์กรได้ จะเห็นว่าคุณสมบัติของทั้งคนเก่งและคนดีคือ Competency ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็น
และมองไม่เห็นได้ด้วยตา ถ้าเทียบคนกับภูเขาตามแนวคิดของ Dr. David McClelland แล้ว ก็เหมือนว่ามี
บางส่วนของภูเขาน้าแข็งที่โผล่ขึ้นเหนือน้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา และมีบางส่วนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้าที่คาดเดา
ได้ยาก สรุปคือ ถ้า สวก. ต้องการคนเก่ง คุณสมบัติของคนเก่งจะสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าคนดีเพราะเป็นสิ่งที่อยู่
เหนือน้า และคนดีคือคนที่เหมาะสมกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความชอบ สไตล์การทางานเป็นสิ่ง
ที่ซ่อนอยู่ใต้น้าทั้งสิ้น ซึ่งจะมองเห็นได้ยากกว่า ดังนั้น ถ้าเราต้องการทั้งคนเก่งและคนดี คนสรรหาจาเป็นต้องมอง
ทั้งสิ่งที่อยู่เหนือน้าและสิ่งที่อยู่ใต้น้าด้วย เพราะถ้าเลือกแต่สิ่งที่เห็นก็จะได้แต่คนเก่งแต่อาจอยู่กับองค์กรไม่ได้
เพราะไม่ได้มองเรื่องความเหมาะสมและเข้ากับองค์กรได้หรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในของคนนั่นเอง
ในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร คณะทางานฯตามระเบียบ สวก. ใช้ Competency เป็น
เกณฑ์ในการเลือกคนเก่งและคนดี เพราะจะสามารถมองได้ลึกทั้งคุณสมบัติภายนอกและภายในตัวของเขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร หรือ Competency สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้านคือ
1) ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่ผู้สมัครมีความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานที่ทา เช่น ความรู้
ด้านบัญชี การเงิน สถิติ การตลาด กฎหมาย ฯลฯ
2) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่ผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการ
บริหารจัดการ ทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
3) บุคลิกภาพ (Personality) คือ พฤติกรรมที่ผู้สมัครแสดงออก เช่น ทัศนคติในการทางาน
สไตล์การทางาน แรงจูงใจ ความรู้สึกนึกคิด ความชอบไม่ชอบส่วนบุคคล เป็นต้น
4) การปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal) คือ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เช่น การสื่อสารสองทาง
การฟัง การตั้งคาถาม
สถิติการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สวก.
ปีงบประมาณ
2558

การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
สวก. (คน)
10

2559

13

2560

13

2561

7

2562

7

2563

6

หมายเหตุ

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
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ตารางที่แสดงข้อมูลจานวนเจ้าหน้าที่ สวก. จาแนกตามสาขาวิชาและคุณวุฒิ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
สาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษาสูงสุด
รวมจานวนทั้งหมด
ร้อยละ
1.สาขาด้านสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ/การจัดการทั่วไป/การท่องเที่ยว/การจัดการนวัตกรรม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/การฝึกอบรมและพัฒนา
การสื่อสารพัฒนาการ/เทคโนโลยีการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา
ต่ากว่า ป.
ตรี
1
1.28
1

ป.โท

ป.เอก

รวม

28
35.90
12
1
4
1

48
61.54
13
1
7
1
2
1

1
1.28
0

78
100
26
2
11
2
2
5
1
1
1
1
14
6
1
7
6
3
3
5
5
10
2
3
2
2
1
17
7
3
2
3
1
1

4
1
1

นิเทศศาสตร์/เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน/วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาไทย
การตลาด
เลขานุการ
2.สาขาด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน
เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ธุรกิจการเกษตร
การเงิน/การเงินการธนาคาร
บัญชี
3.สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สาขาด้านกฎหมาย
นิติศาสตร์
5.สาขาด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเคมี
พันธุวิศวกรรม/ชีวเคมี/จุลชีววิทยา/พันธุศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีพลังงาน/เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปิโตรเคมี
6.สาขาด้านเกษตรศาสตร์
พืชสวน/พืชไร่/พืชไร่นา/โรคพืช/เกษตรศาสตร์/ศัตรูพืช
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว/เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีการบรรจุ/ การจัดการทรัพยากร
ประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ปฐพีวิทยา/ส่งเสริมการเกษตร
ธุรกิจการเกษตร

ป.ตรี

1
1
0

0
0
0

7
1
6
4
1
3
1
1
2
1
1

0

2
1
1

7
6
1
2
2
4
4
8
2
2
1
2
1
14
5
3
2
2
1
1

0

0
0
0

1
1
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จานวนบุคลากรจาแนกตามวุฒิการศึกษา ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จานวน
บุคลากร
จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา
(คน)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ผู้บริหาร

สส.

2
(100%)

1
(6.25%)
13
(81.25%)
2
(12.50%)

14
(93.33%)
1
(6.67%)

2

16

15

ปริญญาตรี
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
รวม
อัตราว่าง

สก.

สพบ.

หน่วยงาน
สท.
สบ.

4
3
2
(66.67%) (33.33%) (15.38%)
2
6
10
(33.33%) (66.67%) (76.92%)
1
(7.69%)
6
9
13

1

1

รวม
สนผ.

สอส.

สกม.

ตส.

3
(75%)
1
(25%)

4
(44.44%)
5
(55.56%)

2
(66.67%)
1
(33.33%)

1
(100%)

4

9

3

1

1
(1.28%)
48
(61.54%)
28
(35.90%)
1
(1.28%)
78

1

4

1

วุฒิการศึกษา เจ้าหน้าที่ สวก.
1.28 1.28

35.9
ปริญญาเอก
61.54

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่า ป.ตรี

6

โครงสร้างอายุ เจ้าหน้าที่ สวก. ประจาเดือนพฤษภาคม 2563
ตารางแสดงช่วงอายุของเจ้าหน้าที่ สวก.
ช่วงอายุ

จานวน

ร้อยละ

อายุเฉลี่ย

50 – 59

2

2.56

54

40 – 49

23

29.48

42

30 – 39

45

57.70

35

20 – 29

8

10.26

27

รวม

78

100

ช่วงอายุของเจ้าหน้าที่ สวก.
70
57.7

60
50
40

29.48

30

ช่วงอายุของเจ้าหน้าที สวก.

20
10.26
10

2.56

0
20-29

30-39

40-49

50-59

7

ตารางแสดงอายุเจ้าหน้าที่ สวก.
อายุ (ปี)
จานวน (คน)
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

1

1
2
1
1
1
2
3
7

อายุ (ปี)

จานวน (คน)

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

6
5
7
4
2
7
9
3
3
3
2
2
3
3

ตารางแสดงอายุ ของเจ้ าหน้าที่ สวก. อายุช่ว ง 30 -39 ปี มีมากที่สุ ดคือ 45 คนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 57.70 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในวันทางานที่ต้องการความมั่นคงให้กับชีวิต การสร้างเนื้อสร้างตัวจึง
เริ่มขึ้นในช่วงนี้เป็นส่วนใหญ่ โดยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ สวก. บางส่วนจะมีการหาที่อยู่ที่ถาวรให้กับตนเองด้วย
การ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโดมิเนียม เป็นที่อยู่อาศัย ด้วยการกู้เงินกับธนาคารที่สานักงานจัดทา MOU ได้แก่ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ โดยมีข้อข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2553 (รหัสสวัสดิการ 001W530257) เป็นต้น
สถิติการลาออกและเกษียณอายุ ตามปีงบประมาณ ของ สวก.
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561

ลาออก (คน)
2
5
8
8
5

เกษียณอายุ (คน)

2562

7

1

2563

4

1

หมายเหตุ

1
ลาออกเข้ า มารั บ ต าแหน่ ง
ใหม่ในระดับสูงขึ้น 1 คน
ลาออกเข้ า มารั บ ต าแหน่ ง
ใหม่ในระดับสูงขึ้น 1 คน
ลาออกเข้ า มารั บ ต าแหน่ ง
ใหม่ในระดับสูงขึ้น 1 คน

8

การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนความก้าวหน้าทางอาชีพ ของเจ้าหน้าที่ สวก.
เลื่อนตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ

รองผู้อานวยการสานักงาน
ประเภทบริหาร

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผอ ,ชช/2 ปี
ผู้อานวยการสานัก

เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ

อ2/3 ปี
เจ้าหน้าที่อาวุโส 2
อ1/3 ปี
ประเภทวิชาชีพ/
วิชาการ

เจ้าหน้าที่อาวุโส 1
ป2/3 ปี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2
ป1/3 ปี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1

รูปแสดงความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของเจ้าหน้าที่ สวก.
การครองตาแหน่ง ประจาเดือน พฤษภาคม 2563
ตาแหน่งประเภท

จานวนตาแหน่งที่มี
ผู้ดารงตาแหน่ง
จานวนตาแหน่งว่าง
รวม

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 1
19

19
(23.17%)

ประเภทวิชาชีพ/วิชาการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 2
อาวุโส 1
23
10
1

2

24
(29.27%)

12
(14.63%)

เจ้าหน้าที่
อาวุโส 2
16

ประเภทบริหาร
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
สานัก
สานักงาน
8
2
1

16
(19.51%)

9
(10.98%)

2
(2.44%)

รวม

78
(95.12%)
4
(4.88%)
82
(100%)

9

สถิติ
จานวนคนตามระดับ

กันยายน 2560
(คน)

กันยายน 2561
(คน)

พฤษภาคม 2563
(คน)

2
2
(1) ระดับ รอง ผอ.สวก.
1
7
8
(2) ระดับ ผู้อานวยการสานัก
7
17
16
(3) ระดับ อาวุโส 2
12 (อาวุโส)
10
10
(4) ระดับ อาวุโส 1
17
23
(5) ระดับ ปฏิบัติการ 2
57 (ปฏิบัติการ)
26
19
(6) ระดับ ปฏิบัติการ 1
79
78
รวม
77
หมายเหตุ : การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งตามโครงสร้างตาแหน่งงานใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2561 ตามมติ ค ณะกรรมการ สวก. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 วั น ที่ 27 ก.พ. 2561 และประกาศ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก. เรื่อง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ สวก. พ.ศ. 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561
การเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่
สวก. มีระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 และได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบันคือ
- ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 ลงวันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2563
- ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
- ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
การเลื่อนตาแหน่งเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร และเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด
ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล เพราะการบริ ห ารงานใดๆ จะประสบผลได้ ดี นั้ น จะต้ อ ง
ประกอบด้วยสิ่งสาคัญที่สุด 2 ประการ คือ ผลงานและกาลังใจ การเลื่อนตาแหน่งที่ดีที่ถูกต้อง หมายถึงการแต่งตั้ง
บุคคลที่ดีที่สุดไปดารงตาแหน่งที่ว่างอยู่เพราะบุคคลผู้นั้นย่อมทาให้เกิดผลงานสูงสุด
ประวัติการเลื่อนตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่
น.ส. ประวีณา อินทร์ยิ้ม
น.ส. ศิริกร วิวรวงษ์

ตาแหน่งเดิม
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักสนับสนุนงานวิจัย
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ตาแหน่งใหม่
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนงานวิจัย

ตั้งแต่
24 พฤษภาคม 2559

ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์

20 กันยายน 2559
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เจ้าหน้าที่
นายภาณุ ส้มเกลี้ยง

ตาแหน่งเดิม

นักวิเคราะห์
สานักสนับสนุนงานวิจัย
นายอตินิสภ์ ตานานทอง
นักวิเคราะห์
สานักสนับสนุนงานวิจัย
น.ส. มณฑิรา แก้วดี
นักวิเคราะห์
สานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
น.ส. เกษรา อินทร์ศิริ
นักวิเคราะห์
สานักพัฒนาบุคลากรวิจัย
น.ส. สุธาริณี ลิขิตปริญญา
นักวิเคราะห์สารสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติ ทั้วสุภาพ
นักวิเคราะห์สารสนเทศ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. ภาวดี ใจเอื้อ
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
น.ส. ลัดดา ยาวิรัชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส
กลุ่มงานผู้อานวยการสานักงาน
ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ศิ ริ พ งศ์ อั ค ร นิติกรอาวุโส 2
ชัยภูมิสกุล
สานักกฎหมาย
น.ส.วรลักษณ์ คำเลิศลักษณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติ
กำร 2
กลุ่มงานผู้อานวยการสานักงาน
น.ส.วิชุดำ ปั้นประสม
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 1
สำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย
น.ส.ปุณยนุช จิตติวัธน์
เลขำนุกำรปฏิบัติกำร 1
กลุ่มงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำน
น.ส.เยำวลักษณ์ ศรีรังสิต
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
น.ส.นิศำกร วรวุฒิยำนันท์
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
น.ส.ปำริชำต เข็มทอง
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 1
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
น.ส.บุญนภำ จันทรกุล
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 1
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
น.ส.ชุติมำ สุขอนันต์
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 1
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นำยกัมปนำท สมปำนวัง
นักวิเครำะห์สำรสนเทศอำวุโส 1
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตาแหน่งใหม่
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักสนับสนุนงานวิจัย
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักสนับสนุนงานวิจัย
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักพัฒนาบุคลากรวิจัย
นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
สานักนโยบายและแผน
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนอำวุโส
1
กลุ่มงานผู้อานวยการสานักงาน
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักพัฒนำบุคลำกรวิจัย
เลขำนุกำรปฏิบัติกำร 2
กลุ่มงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำน
นักวิเครำะห์อำวุโส 1
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นักวิเครำะห์อำวุโส 1
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นักวิเครำะห์ปฏิบัติกำร 2
สำนักส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
นักวิเครำะห์สำรสนเทศอำวุโส 2
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตั้งแต่
5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
18 เมษายน 2561
18 เมษายน 2561
24 พฤษภาคม 2562
1 ตุลาคม 2562

1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
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เจ้าหน้าที่
น.ส.กำญจนำ ประเสริฐ

ตาแหน่งเดิม
นักบัญชีปฏิบัติกำร 1
สำนักบริหำร
น.ส.ปัทมำวดี สุจริตไพบูล ย์ นักบัญชีปฏิบัติกำร 1
เลิศ
สำนักบริหำร
นำยธรณ์ชยะ ต่ออำนำจ
นักทรัพยำกรบุคคลอำวุโส 1
สำนักบริหำร
น ำ ย น ฤ ด ล ด ำ ร ำ ก ร ณ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 1
อยุธยำ
สำนักบริหำร
น.ส.ธนภรณ์ ภัทรเมธำวรกุล นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 1
สำนักสนับสนุนงำนวิจัย

ตาแหน่งใหม่
นักบัญชีปฏิบัติกำร 2
สำนักบริหำร
นักบัญชีปฏิบัติกำร 2
สำนักบริหำร
นักทรัพยำกรบุคคลอำวุโส 2
สำนักบริหำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 2
สำนักบริหำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 2
สำนักสนับสนุนงำนวิจัย

ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562

ตารางแสดงอายุและเงินเดือนเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ สวก ณ พฤษภาคม 2563
รายการ

ประเภทวิชาชีพ/วิชาการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 2
อาวุโส 1
(23 คน)
(10 คน)
57
44

เจ้าหน้าที่
อาวุโส 2
(16 คน)
49

ประเภทบริหาร
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
สานัก
สานักงาน
(8 คน)
(2 คน)
51
49

อายุมากที่สุด (ปี)

เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 1
(19 คน)
39

อายุน้อยที่สุด (ปี)

28

31

34

35

40

39

อายุเฉลี่ย (ปี)

32

35

38

39

43

44

เงินเดือนเฉลี่ย
(บาท)
เงินเดือนสูงสุด
(บาท)
เงินเดือนต่าสุด
(บาท)

29,107

32,054

38,760

53,529

93,333

42,512

49,226

43,102

83,255

118,817

21,205

25,782

35,506

39,812

71,500

การพัฒนาบุคลากร
สวก. ได้ ก าหนดแผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี ซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะอนุ กรรมการบริ หารงานบุ คคล สวก. ซึ่งในแผนบริห ารทรัพยากรบุคคล จะมีแผนพัฒ นาบุคลากร สวก.
ประจาปีงบประมาณนั้น

เฉลี่ยรวม

37
46,486
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล สวก.
2. การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามโครงสร้างอัตรากาลังที่ว่าง
3. การเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่สูงขึ้น
4. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2546
5. แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามแผนงานและระยะเวลาตามที่กาหนด
2. การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2546
3. การดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมืออาชีพมาปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่าง
4. การดาเนินการเพื่อการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพของเจ้าหน้าที่
5. การจั ด ท าแผนพัฒ นาองค์ กรและบุค ลากรแบบก้า วกระโดด (Exponential Growth)
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)
6. การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถท างานมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง กว่ า มาตรฐาน
(Baseline)
7. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ค วามสหสาขาวิ ช า เพื่ อ สร้ า งความคล่ อ งตั ว และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
8. การพัฒนางานกลุ่มพนักงาน Core Business
9. แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้กาหนดหัวข้อในการดาเนินการ
ดังนี้
1.1 การเพิ่มพูนความรู้สาหรับกรรมการและผู้อานวยการ สวก.
1.2 การเพิ่มสมรรถนะในด้านบริหารและการจัดการสาหรับผู้บริหาร (ระดับอาวุโส ขึ้นไป)
1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามผลสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4 การพัฒนาอบรมเพื่อให้เกิดบูรณาการในการปฏิบัติงาน
1.5 การพัฒ นาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ค วามสหสาขาวิ ช า เพื่ อ สร้ า งความคล่ อ งตั ว และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
3. การดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมืออาชีพมาปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ว่าง
4. การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบที่สานักงานต้องจ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่สมาชิก
5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สวก.
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สวก. ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้ามีความรู้ ทักษะ เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อนามาพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร
สวก. กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะในการ
บริหาร และสมรรถนะในสายอาชีพของแต่ละตาแหน่งงานโดยมีการประเมินขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกคน
และนาผลการประเมินที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลสารวจจากผู้บังคับบัญชาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานมา จัดทาแผน
แผนพัฒนาบุคลากรของ สวก. ประจาปีงบประมาณ 2562 สวก. ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการ สาหรับผู้บริหาร 7 หลักสูตร
1. หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
2. หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
4. หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
5. หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง
6. หลักสูตร เครือข่ายนักบริหารงานวิจัย
7. หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามผลประเมินสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5 ด้าน
รวม 5 หลักสูตร
1.การประชุ มรั บ มอบนโยบายและแนวทางการด าเนิ นงานของ สวก. และการประกาศ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร และการเสดงเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้า ที่
สวก.
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องรวมพลังทั้งองค์กร
3. โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
4. หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์
5. หลั กสู ตร เพิ่ มประสิ ทธิภาพมาตรฐานการบั ญชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญชีภาครั ฐ ส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ
การพัฒนาอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน รวม 7 หัวข้อ 15 หลักสูตร
1. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
5. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
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6. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติ ครม.
6.1 โครงการประเมินสมรรถนะความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
6.2 หลักสูตร ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Computer Fundamentals
6.3 หลักสูตร การใช้งานระบบ ERP เบื้องต้น
6.4 หลักสูตร การใช้งานระบบ EPMS
6.5 หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ (Content Management System
: CMS)
6.6 การใช้งานระบบจองห้องประชุม นัดหมายการประชุม ปฏิทินกิจกรรมของสานักและของ สวก.
ผ่าน MailGoThai
6.7 โครงการฝึกอบรม เรื่อง รอบรู้เรื่องเทคโนโลยี Digital ปี 2019
6.8 หลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ Project Management
6.9 โครงการฝึกอบรมความรู้สารสนเทศ เรื่อง พรบ.ดิจิทัล กับ สวก. ในยุคไทยแลนด์ 4.0
7. หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
8. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น
การพั ฒ นาอบรมเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงาน (Public Training) 13 หลักสูตร
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติงานขยายผลระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มแม่น้าปิง
อาเภอแม่แจ่ม
4. หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Certified Government Internet Auditor
- CGIA ประจาปีงบประมาณ 2562
5. หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ Certified Government Internet Auditor
- CGIA ประจาปีงบประมาณ 2562 (Intermediate 3)
6. หลักสูตร Full Course Training and Workshop ด้าน Info-graphic
7. โครงการจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจา "รุ่นที่ 2/61 รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา SME สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป
ด้วยงานวิจัย
10. โครงการ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน
11. สัมมนา Thailand Award 2018 Winner Conference
12. การประชุมสัมมนานานาชาติ Smart Food Value Chains
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13. หลักสูตร ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (BAYH- DOLE
ACT) กับสิทธิของผู้ให้ทุน และผู้รับทุน
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ประจาปี 2562
1. หลักสูตร การจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการทาบันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลไว้
เป็นความลับ (NDA)
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดเตรียมและการตรวจเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายทุนโครงการวิจัย การเบิกค่าพิจารณาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการวิจัย
และการติดตามรายได้รอรับรู้เพื่อปิดโครงการวิจัย
3. ทิศทางการบริหารสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
4. ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ สวก.
5. แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี 2562
6. ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวก. ประจาปีงบประมาณ 2562
7. หลักสูตร การใช้งานระบบ ERP และเทคนิคการบันทึกข้อมูลในระบบ รวมถึงการเลือกใช้หมวด
รายจ่ายตามแผนงบประมาณ
8. การนาความรู้ด้านดิจิทัลที่ได้จากการอบรม/สัมมนา มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ภายในสานักงาน
ทราบ
9. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยเชิงพาณิชย์สู่การผลักดันภาคเอกชนในการลงทุนทางธุรกิจ
11. การประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย (Impact)
12. การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ (Content Management System: CMS)
13. การใช้ระบบติดตามและรายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร.
14. สิทธิประโยชน์และข้อควรรู้ของบุคลากร สวก.
15. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าจากการไปอบรม จานวน 3 ครั้ง 18 หลักสูตร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินองค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ 2563องค์ประกอบการประเมิน 5 การควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ข้อ 1.2
1. แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปีงบประมาณ 2563
กาหนดหัวข้อในการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การเพิ่มพูนความรู้ทักษะสาหรับกรรมการ
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1.2 การเพิ่มสมรรถนะในด้านบริหารและการจัดการสาหรับผู้บริหาร
1.3 การฝึ ก อบรม/อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก ารตามผลการประเมิ น ขี ด สมรรถนะที่ จ าเป็น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
1.4 การพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดบูรณาการในการปฏิบัติงาน
1.5 การพัฒนาบุคลากร สวก. เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
1.6 การพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อผลสาเร็จของแผนการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
2. การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business
3. การดาเนินการเพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพของเจ้าหน้าที่
4. การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวก. ทั้งหมดให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวก. ฉบับที่ 2 และสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. การดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมืออาชีพมาปฏิบัติงานในตาแหน่งว่าง

ภาพกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) : ITA) เรื่อง “การปลุกจิตสานึก สวก.ต่อต้านคอร์รัปชัน”
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
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การดาเนินงานของ สวก.
1. ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สวก. ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563 (สะสม) สรุปได้ดังนี้
ลาดับ
แผนการดาเนินงาน
1 แผนพัฒนาบุคลากร สวก. ประจาปีงบประมาณ 2563
กาหนดหัวข้อในการดาเนินการ ดังนี้
1) การเพิ่มพูนความรู้สาหรับกรรมการและผู้อานวยการ สวก.
2 หลักสูตร/กิจกรรม

2) การเพิ่มสมรรถนะในด้านบริหารและการจัดการ
สาหรับผูบ้ ริหาร (ระดับอาวุโส ขึ้นไป)
- รอง ผอ.สวก. 2 ราย
- ผอ.สานัก 3 ราย
- อาวุโส 4 ราย

3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามผลสมรรถนะที่
จาเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 9 ด้าน
3.1) เราเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

3.2) การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและการส่งมอบ
งานที่เป็นเลิศ
3.3) การบริหารและพัฒนาโครงการวิจัย
3.4) รอบรู้กฎหมาย (กฎหมาย IP)
3.5) การคิดเชิงนวัตกรรม

ผลการดาเนินการ
การดาเนินการไปแล้ว รวม 28 หลักสูตร/กิจกรรม ดังนี้
1) มีผู้เข้ารับการพัฒนา 1 หลักสูตร จานวน 1 ราย
- ผู้อานวยการ สวก. นาคณะผู้เข้าอบรมเดินทางศึกษาดูงาน ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น การเลี้ยงสัตว์น้าด้วยระบบ 5G ที่
สานักวิจัยประมงการเกษตรอัจฉริยะ ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร ที่สถาบันวิจัย
เครื่องจักรกลการเกษตรยุค ใหม่โดยเข้าร่วมงาน Guangdong Seed
Expo ครั้งที่ 18
2) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 6 หลักสูตร 9 ราย
(1) รองผู้อานวยการ 2 หลักสูตร จานวน 2 ราย
- หลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 จานวน 1 ราย
- หลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1 จานวน 1 ราย
(2) ผู้อานวยการสานัก 2 หลักสูตร 5 ราย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชัน้ สูงและการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 จานวน 1ราย
- หลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจยั รุ่นที่ 2 จานวน 4 ราย
(3) อาวุโส 2 หลักสูตร จานวน 2 ราย
- หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่น 90 จานวน 1 ราย
- หลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารนักวิจัย 1 ราย
3) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 3 ด้าน รวม 227 ราย
3.1) การประชุมสัมมนา สรุปผลการปฏิบัตงิ านประจาปีงบประมาณ
2562 การติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
2563 ไตรมาส 1 และผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ สวก. จานวน
116 ราย
3.2) หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
พัฒนาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก. (การส่ง มอบงานที่
เป็นเลิศ ด้วยการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน) จานวน 110 คน
3.3) (กาหนดจัดเดือน ก.ค. 63)
3.4) (กาหนดจัดเดือน มิ.ย. 63)
3.5) (กาหนดจัดเดือน ส.ค. 63)
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ลาดับ

แผนการดาเนินงาน
3.6) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.7) ทักษะการให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ
3.8) รอบรู้มาตรฐานคุณภาพ
3.9) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
4) การพัฒนาอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการ
ปฏิบัติงาน รวม 7 หลักสูตร
4.1) หลักสูตร : ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
4.2) หลักสูตร : การสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

4.3) หลักสูตร : ข้อควรรู้เกี่ยวกับงานนิติการ
4.4) หลักสูตร : ข้อควรรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
4.5) หลักสูตร : การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ
4.6) หลักสูตร : การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทา CPR
4.7) หลักสูตร : นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับต้น (นบต.)

5) การพัฒนาบุคลากร สวก. เพื่อการไปสู่ดิจทิ ัลไทยแลนด์
รวม 8 หลักสูตร
5.1) โครงการ การวิเคราะห์ภูมิทัศน์ สวก. เพื่อ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล
5.2) การประเมินสมรรถนะความรู้ด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy)
5.3) ความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Computer Fundamentals
5.4) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลของ
บุคลากร สวก.

ผลการดาเนินการ
3.6) หลักสูตร “การจัดทาและการจัดการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์”
จานวน 1 ราย
3.7) (กาหนดจัดเดือน ก.ค. 63)
3.8) (กาหนดจัดเดือน พ.ค. 63)
3.9) (เดิมกาหนดส่งบุคลากรอบรมระหว่างเดือน เม.ย.-ส.ค.63)
4) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 4 หลักสูตร จานวน 160 ราย
4.1) ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ รวม 5 ราย
4.2) ดาเนินการ 2 กิจกรรม จานวน 90 ราย
- กิจกรรม โครงการ ITA “การปลุกจิตสานึก สวก. ต่อต้าน คอรัปชั่น”
จานวน 90 ราย
- กิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน่ เของ
เจ้าหน้าที่ สวก. จานวน 90 ราย
4.3) (กาหนดจัดเดือน มิ.ย. 63)
4.4) หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทา TOR
และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง”จานวน 61ราย
4.5) (กาหนดจัดเดือน พ.ค. 63)
4.6) (กาหนดจัดเดือน ก.ค. 63)
4.7) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 3 หลักสูตร จานวน 4 ราย
- นบต. รุ่นที่ 36 จานวน 2 ราย
- นบต. รุ่นที่ 37 จานวน 1 ราย
- นบต. รุ่นที่ 38 จานวน 1 ราย
5) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 7 หลักสูตร/กิจกรรม จานวน 268 ราย
5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาภาครัฐ
ไปสู่รัฐบาล ดิจิทัล จานวน 4 ราย
5.2) เจ้าหน้าที่เข้ารับการประเมินทักษะสมรรถนะความรู้ด้านดิจิทัล
จานวน 23 ราย
5.3) (กาหนดจัดเดือน ก.ค. 63)
5.4) หลักสูตร Digital Transformation จานวน 64 ราย
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ลาดับ

แผนการดาเนินงาน
5.5) การปฏิบัตติ ามข้อตกลงระดับการให้บริการ
และกระบวนการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement)

5.6) การใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน
ขั้นต้นสาหรับการทางาน
5.7) การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์
5.8) พัฒนาบุคลากร สวก. 6 กลุ่มเป้าหมาย ตาม
กรอบทักษะของสานักงาน ก.พ.
6) การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และ
ประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

2

การพัฒนากลุ่มพนักงาน Core Business
จานวนโจทย์วิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า
60% ที่มีนักวิเคราะห์ สวก.ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์โจทย์วิจัย/ข้อเสนอโครงการ
1) นักวิเคราะห์เสนอชื่อเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2) ผู้อานวยการ สวก. อนุมัติให้เข้าร่วมเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิตามที่เสนอ
3) นักวิเคราะห์ทาการประเมินโครงการ โดยใช้แบบ
การประเมินผลโครงการเช่นเดียวกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการดาเนินการ
5.5) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 2 หลักสูตร จานวน 81 ราย
(1) หลักสูตร ระบบบริหารจัดการนัดหมายการประชุม
(e-Calendar) และการปฏิบัติ งานจากนอกสานักงาน ผ่าน
ระบบ VPN จานวน 61 ราย
(2) หลักสูตร การปรับแต่งเว็บไวต์ให้ติดอันดับกูเกิ้ล (SEO)
จานวน 20 ราย
5.6) หลักสูตร e-Saraban จานวน 31 ราย
5.7) ระบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
จานวน 63 ราย
5.8) หลักสูตร Deep Learning using Keras จานวน 2 ราย
6) เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา 7 หลักสูตร จานวน 9 ราย
6.1) หลักสูตร Licensing & Royalties IP Contract : Legal & TAX
จานวน 1 ราย
6.2) หลักสูตร แนวทางและเทคนิคในการเตรียมความพร้อมสู่การ
ประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ” จานวน 1 ราย
6.3) หลักสูตร “Analytical Thinking for Professional Internal
Auditor” จานวน 1 ราย
6.4) หลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ
4.0 รุ่นที่ 2 จานวน 3 ราย
6.5) หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จานวน 1 ราย
6.6) หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ จานวน 1 ราย
6.7) หลักสูตร การจัดทาและการจัดการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ จานวน 1 ราย
การดาเนินการ
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการพัฒนาเจ้าหน้าที่ กลุ่ม Core
Business เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้อานวยการสานัก
สนับสนุนงานวิจัย รับทราบแนวทางการดาเนินการ และขอปรับแก้ไข
แบบฟอร์มในการดาเนินการจากเดิมบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง
2.2 ผู้อานวยการ สวก. อนุมัติให้นกั วิเคราะห์เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย รวม 13 ราย
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แผนการดาเนินงาน
4) นาข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดพร้อมข้อคิดเห็น
ของนักวิเคราะห์เสนอคณะอนุกรรมการที่พิจารณา
ข้อเสนอโครงการ
5) จานวนโจทย์วิจัย หรือข้อเสนอโครงการปี 2563
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีนกั วิเคราะห์ร่วมเป็นผู้
ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์ โจทย์วิจยั หรือข้อเสนอ
โครงการ
6) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนาข้อคิดเห็นของ
นักวิเคราะห์เสนอผู้ทรงคุณวุฒ/ิ วิทยากรเพื่อให้
ข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาในการวิเคราะห์ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
7) ประเมินวัดผลหลังฝึกปฏิบัต/ิ อบรม โดยมีผู้ผา่ นการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกลุ่มเจ้าหน้าที่
Core Business
การดาเนินการเพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ
ของเจ้าหน้าที่ โดยปรับเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1) ประกาศกาหนดระยะเวลาการดาเนินการ ม.ค.- มิ.ย. 62
2) ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยต้องมีคุณสมบัติครบตาม
ระเบียบกาหนดไว้ ณ 1 มกราคม 2562
3) ตั้งคณะทางาน
4) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมิน
5) ประเมิน
6) เสนอผู้อานวยการ สวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และออกคาสั่ง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานมีผล
การปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline) พนักงาน >
75% มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน (Baseline)
1) การกาหนดแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลประจาปี
2) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระหว่างปี
3) การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานให้สาเร็จตามแผน
ที่ตั้งไว้
4) การประเมินผลการดาเนินงานประจาปี

ผลการดาเนินการ
2.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 62 มี
จานวน 896 เรื่อง นักวิเคราะห์ร่วมทาการประเมิน 896 เรื่อง คิดเป็น
100% ของข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมด

การดาเนินการ
3.1 ตามคาสั่ง สวก.ที่ 44/2562 เรื่อง การเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 1 ต.ค. 62 เจ้าหน้าที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น 14 ราย
- ตาแหน่งปฏิบัติการ 1 >> ปฏิบัติการ 2 : จานวน 9 ราย
- ตาแหน่งปฏิบัติการ 2 >> อาวุโส 1
: จานวน 3 ราย
- ตาแหน่งอาวุโส 1 >> อาวุโส 2
: จานวน 2 ราย
3.2 ตามคาสั่ง สวก.ที่ 52/2562 เรื่อง การเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 30 ต.ค.62 เจ้าหน้าที่ได้รบั การเลื่อนตาแหน่งสูงขึน้ 1 ราย
- ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 2 >> หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

การดาเนินการ
4.1 กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สวก. รายบุคคล
ประจาปี รวมทั้งสิน้ 78 ราย และเสนอผู้มีอานาจเห็นชอบแล้ว
4.2 อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระหว่างปี
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5 การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทีเ่ กี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล สวก. ทั้งหมดให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวก. ฉบับที่ 2 และสภาวการณ์
ปัจจุบนั รวม 17 เรื่อง แยกเป็น
1) เรื่องเสนอคณะกรรมการ สวก. ให้ความเห็นชอบ
จานวน 8 เรื่อง
2) เรื่องเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สวก.
ให้ความเห็นชอบ ปรับปรุง จานวน 7 เรื่อง
3) เรื่องที่ผู้อานวยการ สวก. กาหนด จานวน 2 เรื่อง
6 การดาเนินการเพื่อให้ได้บุคลากรมืออาชีพมาปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 มีตาแหน่งว่าง รวม 7 อัตรา
1) จัดลาดับความสาคัญตาแหน่งว่าง เสนอผู้อานวยการ
สวก. พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการ
2) ตั้งคณะทางาน
3) กาหนดเกณฑ์
4) ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือก
5) เสนอผอ. สวก. เห็นชอบและบรรจุแต่งตั้ง

ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ
ได้ปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวก. และมีผล
ใช้บังคับแล้วรวม 21 เรื่อง

การดาเนินการตาแหน่งว่าง 7 อัตรา
6.1 บรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการสรรหา จานวน 2 อัตรา ตามคาสั่ง
ที่ 60/2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1) น.ส.อนุธิดา คงสนุ่น ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1
(สนผ.) เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62
2) นายโชติวฒ
ั น์ แก้วมณี ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2
(กอ.) เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62
6.2 บรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ โดยวิธีการคัดเลือก จานวน 2 อัตรา ตาม
คาสั่งที่ 63/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
1) นายชยากร บุสสุวณ
ั โณ ตาแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโส 2 (สก.)
เริ่มงานเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63
2) นางสาวนีรา วงศ์ทยานุวัตร์ ตาแหน่งนักวิเคราะห์ปฏิบัติการ 1 (สส.)
เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63
6.3 บรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ โดยวิธีการคัดเลือก จานวน 1 อัตรา ตาม
คาสัง่ ที่ 11/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ.63
1) นายต่อลาภ แทนวารีรัตน์ ตาแหน่งเลขานุการปฏิบตั ิการ 1 (วิเทศ
สัมพันธ์) (สอส.) เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มี.ค.63
6.4 อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยวิธีการคัดเลือก 1 อัตรา
1) ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (ตส.) 1 อัตรา
6.5 อยู่ระหว่างพิจารณาดาเนินการ 1 อัตรา
1) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักบริหาร
ระหว่างปีมีเจ้าหน้าที่ลาออกจากงาน
การดาเนินการตาแหน่งว่างระหว่างปี 3 อัตรา
1) 16 ม.ค.63 ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนผ. 1 อัตรา 6.6 อยู่ระหว่างการคัดเลือก 1 อัตรา
2) 1 ก.พ.63 ต.นักวิเคราะห์สารสนเทศ สท. 1 อัตรา
1) ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สนผ.) 1 อัตรา
3) 10 มี.ค.63 ต.นักวิเคราะห์ สก. 1 อัตรา
6.7 อยู่ระหว่างรอบรรจุแต่งตั้ง 1 อัตรา (1 เม.ย.63)
1) นายจักกฤษพล อินตา นักวิเคราะห์สารสนเทศปฏิบัติ 2
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ผลการดาเนินการ
6.8 อยู่ระหว่างพิจารณาดาเนินการ 1 อัตรา
1) ตาแหน่งวิเคราะห์ สก. 1 อัตรา
สรุปอัตรากาลัง จานวน 82 อัตรา มีตาแหน่งว่าง 4 อัตรา

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บริหารของ สวก. ได้ให้ความสาคัญของการสร้างทีมงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคู่กัน ไป
ในการทางาน โดย สวก. ได้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ดังปรากฏตามประวัติการฝึกอบรมในแต่ละปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. โครงการ “ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) :
ITA) เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจ ริ ต แห่ งชาติ ส านั กงาน ป.ป.ช. (วิท ยากร) ณ ห้ อ งประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ส านัก งานพั ฒ นาการวิจั ย
การเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 67 ราย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการ “ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) :
ITA) เรื่อง ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ” โดย นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. (ด้ำนกำรตรวจรำชกำร) สำนักงำน ป.ป.ช. (วิทยากร) ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคาร 3 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 75 ราย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. โครงการ “ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) :
ITA) เรื่ อง ระบบป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นในองค์ ก รอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ” โดย นายภู มิวั ฒ น์ รั ต นผล
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรไต่สวนและกฎหมำย สำนักงำน ป.ป.ช. (วิทยากร) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 75 ราย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการ “ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment) :
ITA) เรื่อง กำรปลูกจิตสำนึกในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ สวก.” โดย
นางพรรณพิ มล ชัญญานุ วัตร ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนพั ฒ นำกำรวิจั ยกำรเกษตร (องค์ก ำรมหำชน) ประกำศ
เจตจำนง “กำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต” ของ ผอ.สวก. ภำคภำษำอังกฤษ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
3 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 83
ราย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการ “ฝึกอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment) :
ITA) เรื่อง ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์
ตาแหน่ง พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มไต่สวนข้อเท็จจริงที่ 4 สานักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และโครงการพัฒนา
ระบบงานป้องกันการทุจริต เรื่อง “การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน” โดยว่าที่ร้อยตรี ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล หัวหน้างานนิติการ สวก. และการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ไตรมาสที่ 2 และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรม
พัฒนาที่ดิน โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 101 ราย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โครงการ ฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) : ITA) เรื่อง “การปลุกจิตสานึก
สวก.ต่อต้านคอร์รัปชัน ” และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ของเจ้าหน้าที่ สวก. วันศุกร์ที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้า
ร่วมกิจกรรม 120 ราย

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
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(2) วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
พัฒนาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก.” (การส่งมอบงานที่เป็นเลิศ ด้วยการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน) ณ โรงแรม
ที ซิกส์ ไฟว์ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 128 ราย
หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สวก.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการวิจัยการเกษตร กลยุทธ์ด้านการบริหารและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สวก. ให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Officer) จึงมีความจาเป็นที่ต้อง
พัฒนาบุคลากร สวก. ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ สวก. ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดย สวก. ได้กาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กรจานวน 5 ด้าน คือ 1) เราส่งมอบ
งานที่เป็นเลิศ (Valuing Superior Delivery) 2) เราตระหนักรู้เกษตรกรรมของชาติ (Agricultural Awareness)
3) เราใฝ่ความก้าวหน้า (Learning For Advance) 4) เราเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน (Unity) 5) เราเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ (Excellence in Profession) ซึ่งหากบุคลากรของ สวก. มีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรกาหนด ก็จะช่วย
ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการดาเนินงานของ
สวก. ต้ องอยู่ ภ ายใต้ คุณธรรมและความโปร่งใส ดั งนั้ นเพื่ อให้ เกิด ความต่อ เนื่อ งและเกิ ดเป็ นรูป ธรรมในการ
ดาเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความตั้งใจและตั้งมั่นในการสร้างองค์กร สวก. ให้ปราศจากการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งกาหนดมาตรการหรือโครงการกิจกรรม เพื่อเป็นมาตรฐานสาหรับองค์กรและบุคลากรทุก
คนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคั บ หรือประกาศอื่นๆ อย่างทั่วถึง และเพื่อให้บรรลุผล
ตามนโยบาย
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าปี ง บประมาณ 2563 ซึ่ ง ก าหนดการพั ฒ นา
สมรรถนะหลักของเจ้าหน้ าที่ สวก. จานวน 2 ด้าน คือ 1 เราส่งมอบงานที่เป็นเลิศ และ 2 เราเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน รวมถึงตามแนวทางการปรั บปรุงคุณภาพการให้บริการประจาปี 2563 จากข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
ของ สวก. ปี 2562 โดยเสนอให้มีการกาหนดมาตรฐานการบริการ (Service Standard) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนว
ทางการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน โดยผู้บริหารเห็นควรให้จั ดอบรม
หลักสูตร “ปลูกจิตสานึกให้เกิดการบริการด้วยใจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สวก. เกิดความตระหนัก เกิดจิตสานึกใน
การให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจ และตระหนักถึงการบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักในด้านการส่งมอบงานที่เป็นเลิศ : การตระหนักถึงความสาคัญและ
ผลกระทบของผลงานของตนเองและองค์กรที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พยายามและส่ง
มอบผลลัพธ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ ซึ่งต้องให้สาเร็จทั้ง
ทางด้านคุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีและยึดประโยชน์ของลูกค้า สังคม และ
ประเทศชาติเป็นหลัก
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ทั้งนี้ การกาหนดหั ว ข้อ “ปลู กจิตส านึกให้ เกิดการบริการด้ว ยใจ” ในหลั กสู ตร “การพัฒ นา
สมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก.” จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการส่ งมอบงานที่เป็นเลิศ และ
จากคานิยามของสมรรถนะด้านการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน หากบุคลากรของ สวก. มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
มีความตั้งใจในการทางานโดยถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ตั้ง เมื่อทางานร่วมกันย่อมบรรลุจุดมุ่งหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ สมาชิกในทีมต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติซึ่งกันและกัน ช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางานผลลัพธ์ที่ได้ย่อมดีกว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งนาพาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทีป่ ฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเกิดมิตรภาพอย่างยาวนานและยั่งยืน
งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหาร จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก.” จานวน 2 สมรรถนะหลักคือ “การเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน” และ “การส่งมอบงานที่เป็ นเลิศ ” รวมถึงหัว ข้อ “ปลูกจิตสานึกให้เกิดการบริ การด้วยใจ” ให้กับ
ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ สวก. และเจ้ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น จากทุ กส านั ก จ านวน 128 คน ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2563 ให้เจ้าหน้าที่ สวก. มีความเชี่ยวชาญทั้งความรู้ ความชานาญ
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ตามสมรรถนะหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร จานวน 2
สมรรถนะ คือ “การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน” และ “การส่งมอบงานที่เป็นเลิศ” เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน
องค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เจ้ าหน้ าที่ เกิ ดความตระหนั ก เกิ ด
จิตสานึกในการให้บริการแก่ลูกค้า
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้วิธีคิด มุมมอง หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนามาปรับ
ประยุกต์ใช้ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ สวก. มีความรู้ ความเข้าใจสมรรถนะหลักขององค์กร จานวน 2 สมรรถนะ คือ
“การเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน” และ “การส่งมอบงานที่เป็นเลิศ” สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต
ทุกรูปแบบ
2. เจ้าหน้าที่ สวก. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก มีจิตสานึกในการให้บริการแก่ลูกค้า
3. เจ้าหน้าที่ สวก. มีวิธีคิด มุมมอง หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะหลักของเจ้าหน้าที่ สวก.”
(การส่งมอบงานที่เป็นเลิศ ด้วยการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน)
วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
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นอกจากนี้ สวก. ยังให้ความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส
และเป็นการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เพื่อทาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถสร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และประเทศชาติ ดังนั้นตามแผนบริหารทรัพยากร สวก. ข้อ 5 จึงได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวก. ทั้งหมดให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวก. ฉบับที่ 2 และสภาวการณ์
ปัจจุบัน ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลงวันที่
1 ข้อบังคับ คณะกรรมการ สวก. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อานวยการและ
29 สิงหาคม 2562
มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน พ.ศ. 2562
2 ระเบียบ คณะกรรมการ สวก. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของ สวก. พ.ศ. 2562 9 พฤศจิกายน 2562
3

ข้อบังคับ คณะกรรมการ สวก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562

4 ธันวาคม 2562

4

ระเบียบ คณะกรรมการ สวก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อานวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ระเบียบ สวก. ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นในระดับ
เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาหรือคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับผู้
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การเลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่ม
ค่าจ้างประจาปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญประจาสานักงาน พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง การแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.
2563
ประกาศ สวก. เรื่อง ประเภทเจ้าหน้าที่ ตาแหน่งงานและจานวนอัตรากาลัง
พ.ศ. 2563
ประกาศ สวก. เรื่อง การจัดแบ่งโครงสร้างงานภายใต้ส่วนงานของ สวก. พ.ศ.
2563

13 มีนาคม 2563

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563
14 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
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ลาดับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
16 ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อ
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
17 ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
18 ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563
19 ประกาศ สวก. เรื่อง โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ สวก. พ.ศ.
2563
20 ประกาศ สวก. เรื่อง การปฏิบัติงานนอกเวลาทาการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563

ลงวันที่
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563

21

ระเบียบ สวก. ว่าด้วยการสอบวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2563

22

ระเบียบ สวก. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
20 มีนาคม 2563
2563
ระเบียบ สวก. ว่าด้วยการสั่งพักงานและเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน พ.ศ. 2563 20 มีนาคม 2563

23

18 มีนาคม 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวก. มีระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่มค่าจ้างประจาปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2557 ลง
วันที่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขมาเป็น ประกาศ สวก. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
วิธีการ การเลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่มค่าจ้างประจาปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2563 กาหนดไว้ว่า
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชาปีละสองครั้ง โดยใช้แบบประเมินผลงานตามที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ที่มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่ม
ค่าจ้าง
ข้อ 7 ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาชั้น ต้น หรื อผู้ ที่ไ ด้รั บมอบหมายน าผลการประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 6 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อปรับเพิ่มค่าจ้าง
โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติการณ์รมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสานักงาน และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้ว รายงานผลการพิจารณานั้น
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่มค่าจ้าง
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่มค่าจ้างต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

33

(1) ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาได้รับการบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สี่เดือน
(2) ต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อ 6 โดยมีคะแนนผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2.8 ของคะแนนเต็ม 4
(3) ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาต้องลากิจส่วนตัวไม่เกินสิบห้าวันทาการ
(4) ในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรืออยู่ในระหว่างการลงโทษทาง
วินัยจนกระทั่งถึงวันที่เลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่มค่าจ้าง เว้นแต่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
ข้อ 9 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่มค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
(1) ให้ เจ้ าหน้ า ที่ห รื อลู ก จ้ างได้รั บการเลื่ อนเงินเดือนหรือ ปรับเพิ่ม ค่าจ้างปี ล ะหนึ่งครั้ง โดย
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราปีละไม่เกินร้อยละ
12 ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง แต่ทั้งนี้ วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ทั้งหมดในแต่ละปีต้องไม่เกินอัตราที่คณะอนุกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) ให้ ใช้ฐ านเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลู กจ้างที่ได้รับการบรรจุแล้ ว ณ วันที่ 1
กันยายน เป็นฐานในการคานวณวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่มค่าจ้างในแต่ละปี
(3) การเลื่อนเงินเดือนและปรับเพิ่มค่าจ้างให้พิจารณาตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง

