
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 

1. แผนพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงโครงสร้าง  

 1.1 มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 

 

เพ่ือปรับปรุงระบบการประเมินรายบุคคล
ด้วย KPI และ Competency ให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับฯ คณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 

มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบติงานรายบุคคล และมีแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเพ่ือใช้ในการประเมินฯ  

1. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดเป้าหมาย
ระดับองค์กร เดือนมกราคม 
2564 

2. กระจายเป้าหมายระดับองค์กรสู่
ระดับหน่วยงาน เดือนมกราคม 
2564 

3. กระจายเป้าหมายหน่วยงานสู่
ผู้ปฏิบัติงาน 

    เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
4. จัดท าใบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับบุคคลและก าหนดระดับ
ผลงานในแต่ละเกรด เดือน
สิงหาคม 2564 

มีแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เพ่ือใช้ในการประเมิน
เจ้าหน้าที่ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1.2 ปรับปรุงโครงสร้าง
ส านักงาน 

เพ่ือให้โครงสร้างขององค์กรสอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

มีโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการ พกฉ. 

1. ประชุมคณะท างานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง พกฉ. 
ไตรมาส 2 

2. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณา ไตรมาส 3 

3. คณะกรรมการ พกฉ. อนุมัติ
โครงสร้างองค์กร ไตรมาส 4 

 

ประกาศใช้หลังจาก
คณะกรรมการ พกฉ. 
อนุมัติ ภายใน 7 วัน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
2. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน     

2.1 การประเมินผลการ
ทดลองงาน 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
คณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 

2. เพ่ือประเมินสมรรถนะหรือศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่อย่างแท้จริง 

3. เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วย
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

1. มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ
คณะกรรมการ พกฉ.  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2563 

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและ
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

จัดส่งแบบประเมินผลการทดลองงาน
การปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
เมื่อครบ 90 วัน ภายใน 7 วนัท าการ 

 

เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ได้รับ
การประเมินผลการทดลอง
งานครบทุกราย ภายใน 2 
เดือนนับแต่ครบก าหนด
ทดลองงาน  

2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2564 ของ
เจ้าหน้าที่  

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาให้
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างเหมาะสม 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการ
มอบหมายงานที่เหมาะสม 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของเจ้าหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ พกฉ. 
ก าหนด 

2. เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงศักยภาพของ
ตนเอง และน าไปพัฒนา 

3. เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสมกับความสามารถ 

4. การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประเมินผลเพื่อสรุปผลงานประจ าปี 
ภายในพฤศจิกายน 2564 

1. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ
คณะกรรมการ พกฉ. 
ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2563 

2. เจ้าหน้าที่มีความพึง
พอใจในผลการ
ประเมิน 

3. แผนการสรรหาเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ    
3.1 การสรรหาและคัดเลือก

บุคคล 
เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้าปฏิบัติงาน จ านวน 7 
อัตรา ได้แก่ 

1. พกฉ. มีบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

2. พกฉ. มีบุคลที่มีความรู้

1. ด าเนินการสรรหาบุคคล โดย
พิจารณาจากบุคคลภายใน พกฉ. 
หรือประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือก

ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้า
ปฏิบัติงานใน พกฉ. 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
1. ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 2 อัตรา 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับสูง  
    1 อัตรา 
3. เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ ด้าน

ประชาสัมพันธ์ ระดับสูง 1 อัตรา 
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาพิพิธภัณฑ์ ระดับต้น  

1 อัตรา 
5. เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ ด้าน IT ระดับ

ต้น/สูง 2 อัตรา  

ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ 
2. ด าเนินการสรรหาบุคลภายนอก

เพ่ือเป็นบุคลากรจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดา 

3.2 สวสัดิการเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  

 

1. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ท างาน 

2. เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการท างาน 

1. ต่อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ภายใน
เดือนตุลาคม 2564 

2. เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ภายใน
เดือนธันวาคม 2564 

1. เจ้าหน้าที่ได้รับการต่อ
กรรมธรรม์ประกัน
อุบัติเหตุกลุ่มภายใน
ก าหนด 

2. แจ้งการเปลี่ยนแปลง
นโยบายกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ภายใน
ก าหนด 

4. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านทั่วไป    

4.1 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
น าชม 

เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่น าชมให้สามารถน าชม
นิทรรศการภายในอาคาร นอกอาคาร และ
นิทรรศการกลางแจ้งเป็นภาษาอังกฤษได้ 
ดังนี้  
1.  ส านักสื่อสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวน 14 คน 

พกฉ. มีเจ้าหน้าที่สามารถน าชมฐาน
การจัดแสดงภายในอาคาร และ
พิพิธภัณฑ์กลาง แก่ผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติได้ 

1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้จากวิทยากร 

2. แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเพ่ือฝึกทักษะ
การพูด และทดสอบรายบุคคล 

3. รายงานผล และประเมินผลการ
จัดท าโครงการ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 18 คน 
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าชมเป็นภาษาอังกฤษได้ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
2. ส านักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ 

จ านวน 2 คน 
3. ส านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 2 คน 

4.2 โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

 

1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้านต่าง ๆ เกิด
มุมมองใหม่ๆ เสริมสร้างแนวคิด 
หรือวิสัยทัศน์ในการท างาน  

2. เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3.  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ 

พกฉ. จ านวน 50 คน 

1  บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรฯ มีความเข้าใจ มีจิตส านึก
และค่านิยมทางด้านทัศนคติและ
เกิดวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรได้เรียนรู้กระบวนการ
ท างาน และสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานภายนอก 

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกับ พกฉ. 
เครือข่าย พกฉ. เดือนมกราคม 
2564 

2. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
และน าบทเรียนที่ได้จากการศึกษา
ดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

น าผลการศึกษาดูงานมา
ปรับใช้กับภารกิจ ท า
ให้เกิดกระบวนการ
ท างานใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติ 

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลาการและระบบงาน 
พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2564-2570 

 

 

 

   

     3.3.1 หลักสูตร “พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์กรและการ
ปฏิบัติงาน” 

1. เพ่ือให้บุคลากร ได้รับรู้ ตระหนัก และ  
    เข้าใจภารกิจ บทบาท หน้าที่ของ พกฉ. 
2. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง  
    จ านวน 99 คน 

บุคลากรสามารปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  
99 คน ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการ
ขับเคลื่อนงาน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
 

       4.3.2 หลักสูตร  
“การขับเคลื่อนเชื่อมโยง
เครือข่ายและภาคีความ
ร่วมมือ” 

1  เพื่อเกิดความร่วมมือของเครือข่าย และ 
พกฉ. ในการแผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 34 คน ประกอบด้วย 

    สนพ. 11 คน 

    สสค. 6 คน 

    สพก. 6 คน 

    สพร. 5 คน 

    สอน. 6 คน 

มีการร่วมมือระหว่างเครือข่าย และ 
พกฉ. ในการแผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 14 - 15 มกราคม 2564 

1. พกฉ.และเครือข่าย
สามารถร่วมกัน
เผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพ
ของพระมหากษัตริย์
ไทยอย่างกว้างขวาง  

2. สามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ พกฉ.
ได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ 

3. ได้มิติใหม่ ๆ การ
สนับสนุนงานเครือข่าย  
ผู้สืบทอดของเครือข่าย 
พกฉ. และความ
ร่วมมืออ่ืน ๆ 

      4.3.3 หลักสูตร  
“การยกระดับการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1.  เพ่ือให้บุคลากรด้านการน าชมและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีทักษะในการน าชมเพ่ิมมาก
ขึ้น และทันต่อสถานการณ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 37 คน ประกอบด้วย 

    สนพ. 14 คน 
    สสค. 8 คน 

กระบวนน าชมของ พกฉ. สร้างความ
ประทับใจต่อผู้มารับบริการ และทันต่อ
สถานการณ์มากขึ้น 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 20 – 21 มกราคม 2564 

1. เจ้าหน้าที่ พกฉ. มี
ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบสื่อองค์
ความรู้เพื่อการ
เผยแพร่ได้หลากหลาย
มากขึ้น  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
    สพก. 6 คน 
    สพร. 5 คน 
    สอน. 4 คน 

2. การเผยแพร่องค์ความรู้
ของ พกฉ. ถูกเผยแพร่
สู่สาธารณะมากขึ้น 

      4.3.4 หลักสูตร  
“การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานบน
ฐานธรรมาภิบาล” 

 

1.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการ
บริหารและการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พกฉ.ทุกระดับ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสูงทุกคน และ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
ส านักละ 50 คน 

บุคลากร พกฉ.มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2564 

-  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

      4.3.5 หลักสูตร  
“การพัฒนาการจัดแสดง
และกระบวนการน าชม” 

1. เพ่ือให้การจัดแสดงนิทรรศการ และ
กระบวนการน าชมของ พกฉ. มีความ
ทันสมัย สอดรับการสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 51 คน ประกอบด้วย 

    สนพ. 14 คน 
    สสค. 16 คน 
    สพก. 6 คน 
    สพร. 12 คน 
    สอน. 7 คน 

1. พกฉ. มีนิทรรศการใหม่ ๆ ในการ
จัดแสดง สามารถดึงดูดความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา 

2.  มีกระบวนการน าชมใหม่ ๆ ที่ตรง
กับสถานการปัจจุบัน สอดรับกับ
ความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2564 

1. การน าชมของ
เจ้าหน้าที่ พกฉ.มี
มาตรฐานและสามารถ
ให้บริการได้อย่างเป็น
มืออาชีพ 

2. เจ้าหน้าที่น าชมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาการน าชมพิธพิธ
ภัณฑ์ในอาคารเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

      4.3.6 หลักสูตร  
“การพัฒนาฐานการ
เรียนรู้นวัตกรรมเกษตร
และการเผยแพร่” 

1. เพื่อพัฒนาฐานการจัดแสดง ที่มีอยู่ให้
สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมาย  

2. เพ่ือพัฒนาการเผยแพร่องค์ความรู้
สอดคล้องกับฐานการจัดแสดง 

1. ฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. การเผยแพร่องค์ความรู้มีความ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 

1. การน าชมของ
เจ้าหน้าที่ พกฉ.มี
มาตรฐานและสามารถ
ให้บริการได้อย่างเป็น
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
3. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   

 จ านวน 49 คน ประกอบด้วย 
    สนพ. 12 คน 
    สสค. 16 คน 
    สพก. 6 คน 
    สพร. 8 คน 
    สอน. 7 คน 

สอดคล้องกับฐานการจัดแสดงที่
ได้รับการพัฒนา 

 
 

มืออาชีพ 
2. เจ้าหน้าที่น าชมมี

ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาการน าชม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

      4.3.7 หลักสูตร  
“การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อน
ภารกิจองค์กร” 

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ พกฉ. 

2. ลดขั้นตอนและเวลาในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ พกฉ. ลง 

3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

จ านวน 34 คน ประกอบด้วย 
    สนพ. 5 คน 
    สสค. 12 คน 
    สพก. 6 คน 
    สพร. 8 คน 
    สอน. 3 คน 

1. การปฏ  บัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น 

3. ประหยัดงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 

1. สามารถเริ่มต้นการ
พัฒนา พกฉ.ไปสู่
ระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

2. เจ้าหน้าที่ พกฉ.
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 
พกฉ.ได้มากข้ึน 

      4.3.8 หลักสูตร “การ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์
และการตลาด” 

1. เพื่อให้บุคลาการด้านการประชาสัมพันธ์
และการตลาดได้รับการพัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 49 คน ประกอบด้วย 

กลุ่มเป้าหมายเดิม และกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ได้รับรู้ข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
พกฉ. อย่างแพร่หลาย และเพ่ิมจ านวน
มากขึ้น  
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 

1. เจ้าหน้าที่ พกฉ.
สามารถพัฒนารูปแบบ
และเทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ได้
หลากหลายรูปแบบ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
    สนพ. 7 คน 
    สสค. 10 คน 
    สพก. 21 คน 
    สพร. 8 คน 
    สอน. 3 คน 

และน าเสนอได้
หลากหลายช่องทาง 

2.  เจ้าหน้าที่ พกฉ.มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ท าการตลาดเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายภารกิจ
ของ พกฉ. 

      4.3.9 หลักสูตร  
“การผลิตสื่อเพ่ือการ
เผยแพร่กิจกรรมและ
กิจการของ พกฉ. 

 
 

1.  เพ่ือให้บุคลากรด้าน IT มีความรู้
ความสามารถในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 

2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 34 คน ประกอบด้วย 

    สนพ. 7 คน 
    สสค. 10 คน 
    สพก. 6 คน 
    สพร. 8 คน 
    สอน. 3 คน 

พกฉ. มีสื่อประสาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ใหม่ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.สามารถ
ผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร่
กิจกรรมและกิจการของ 
พกฉ.ได้หลากหลาย
รูปแบบ  

 

4.4 โครงการเตรียมความ
พร้อมการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

1. เพ่ือให้องค์กรด าเนินไปในทิศทางที่
ต้องการได้อย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ได้เป็น
อย่างดี  
2. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน 

1. มีเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้
ด้านบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร
ขององค์กร 

2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ
หลักการ แนวคิด วิธีการ และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เดือน พฤศจิกายน 2563 

ได้แผนการบริหารจัดการส
ความเสี่ยง และแผนการ
ควบคุมภายใน ที่รับการ
อุนมัติจากคณะกรรมการ 
พกฉ. 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
3. ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน 

กระบวนการ และสามารถวางแผน
งานด้านบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และของแต่ละหน่วยงาน 

4. มีการปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ และมีความ
ต่อเนื่อง 

5. มีเครื่องมือช่วยในการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ ด้านการบริหารความ
เสี่ยงไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับ 

4.5 โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ  

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 30 ราย  

1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและ
แนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ข้อปัญหา
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญาที่พบบ่อย เพ่ือแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
พัสดุ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้น าความรู้ที่ได้ไป

1. ก าหนดหลักสูตรการอบรม เดือน
มกราคม 2564 

2. ขออนุมัติโครงการ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

3. ติดต่อประสานงานวิทยากร เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

4. จัดอบรม เดือนมีนาคม 2564 – 
เดือนพฤษาคม 2564 

มีหลักสูตรในการอบรม 
จ านวน 3 หลักสูตร 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการ ผลลัพธ์ 
ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ด้านการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือให้ระบบบริหารงานบุคคลรับการพัฒนา
ให้ทันต่อสถานการณ์ 
 

งานด้านบุคคลมีระบบในการ
ด าเนินงานมากข้ึนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลมี
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลเพ่ิมข้ึน 

จัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้ความรู้ค าแนะน า
ในการจัดท าระบบการบริหารงาน
บุคคลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
บุคคล ภายในเดือนมีนาคม 2564 

มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารานบุคคล จ านวน 
1 ราย 

5. โครงการส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ    

     5.1 พัฒนาบุคลาการด้าน
กระบวนการเขียนงาน
วิชาการ 

      - หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
การวิจัย 

      - หลักสูตรขั้นเสริมทักษะ
งานวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของพกฉ. 
ให้มีทักษะและความช านาญในการเขียน
งานวิชาการ การท างานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ตลอดจนสมรรถนะและ
ประสบการณ์ส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
อ่ืน ๆ ต่อไป 

2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
พกฉ. ในฐานะที่เป็นก าลังส าคัญ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานพกฉ. 
สู่สังคม 

3.  เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรในฐานะที่
เป็นแหล่งขอ้มูลเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

1. บุคลากรของพกฉ. มีทักษะและ
ความช านาญในการท างานวิจัยเพิ่มขึ้น 
สามารถ เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือองค์
ความรู้ นิทรรศการชั่วคราว และ
บทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ของพกฉ. 
เป็นต้น  
2.  พกฉ. มีงานวิชาการจากการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัย น าไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชนมากขึ้นใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ 
และนิทรรศการ เป็นต้น 

 

1.  น าเสนอโครงการ แผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 63 

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการท างาน
วิจัย ในการจัดท าหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

     - หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
     - หลักสูตรขั้นเสริมทักษะงานวิจัย    

เดือนธันวาคม 63  
3. คัดเลือกบุคลากรพกฉ. เพ่ือเข้ารับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรเดือนธันวาคม 63 

4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
วิทยากรและที่ปรึกษาทีมวิจัย 
เดือนมกราคม 64 

 

1. พกฉ. มีบุคลากรที่มี
ความรู้และทักษะใน
การเขียนงานวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 20  คน  

2. มีความรู้และทักษะใน
การเขียนงานวิชาการ
ขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
10 คน  

2. มีทักษะและความ
ช านาญในการท างาน
วิชาการ ในระดับท่ี
สามารถเป็นผู้ช่วยหรือ
อยู่ในทีมวิจัยเชิง
ปฏิบัติการได้ ไม่น้อย
กว่า 15 คน 
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บรมนาถบพิตร   

4. เพ่ือการทบทวนและเพ่ิมพูนองค์ความรู้
ต่าง ๆ ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้าน
การเกษตร และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงานของ
องค์กรต่อไป 

5.  เชิญเครือข่ายพกฉ. ที่เคยปฏิบัติ   
งานวิจัย เป็นวิทยากรและที่
ปรึกษาส าหรับบุคลากรพกฉ. ใน
การท างานวิจัย (หลักสูตรขั้นเสริม
ทักษะงานวิจัย) เดือนมกราคม 64 

6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร
พกฉ. จ านวน 2 กลุ่ม/ระดับ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เดือน
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 64 

7. หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 4 ครั้ง  

8. หลักสูตรขั้นเสริมทักษะงานวิจัย 
จ านวน 4 ครั้ง   

3. พกฉ. มีงานวิชาการท่ี
เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้า รวบรวม และ/
หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ที่เก่ียวกับพระ
อัจฉริยภาพกษัตริย์
เกษตร เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม
เกษตร ฯลฯ ไม่น้อย
กว่า 10 เรื่อง 

 

 
6. โครงการส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร    
    6.1 โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) 

    และระดับกลาง (นบก.) 
 

1.  เพ่ือให  เจ้าหน้าที่ พกฉ. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับต้นที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2.  มีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันผู้อ่ืน
สามารถท างานในลักษณะทีมงานได้
อย่างเหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมอบรมมวีิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
และมีความพร้อมในการเลื่อนระดับใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการระดับสูงเข้า
รับการอบรมตามก าหนดเวลาของ
สถาบันเกษตราธิการ 

เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม 
นบต. จ านวน 2 ราย 
นบก.  จ านวน 2 ราย 
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3.  สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
และน าไปปรับใช้ในการสร้างทีม
ปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
เกี่ยวกับงานระหว่างกัน และเพ่ิมพูน
พันธภาพเพ่ือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในอนาคต 

       6.2 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) 

     เพ่ือให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ทัศนคติ มี
สมรรถนะและขีดความสามารถ และเป็น
ผู้น าการเปลี่ยน สามารถคิด ริเริ่มและ
สามารถท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นผู้น า
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ด ีและมีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงาน 

ผู้บริหารของ พกฉ. สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ทัศนคติที่สร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น ามือ
อาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถ
ยกระดับคุณภาพงานและขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ผู้บริหารเข้ารับการอบรมตาม
ก าหนดเวลาของสถาบันเกษตราธิการ 

 ผู้บริหาร พกฉ. ผ่านการ
อบรม จ านวน 1 ราย 

7. โครงการส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญด้านสายวิชาชีพ    
    7.1 เพิ่มพูนความรู้ และ

พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในด้าน Financial and 
Compliance จัดโดยกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
ด้านการตรวจสอบการเงินการบัญชีและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

เดือนมิถุนายน 2563 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม
อบรม 1 ราย 

 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในด้าน Performance, 

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม
อบรม 1 ราย 
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Operation and Management จัดโดย
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผล
การด าเนินงานและการบริหาร 

เดือนมิถุนายน 2564 
ถึง  

เดือนกรกฎาคม 2564 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้

ตรวจสอบภายในด้าน Financial Auditing 
for Internal Auditors or Non 
Accountants จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในงบ
การเงิน การจัดท างบการเงิน 
ความสัมพันธ์งบการเงิน การเขียน
รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
องค์ประกอบในงบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล 

เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

เดือนพฤษภาคม 2564 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม
อบรม 1 ราย 

 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในในพัฒนาขอบเขตของงาน
บริการตรวจสอบสมัยใหม่ จัดโดย สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนา
สมรรถณะในการปฏิบัติงานที่รองรับ
การให้บริการด้านการตรวจสอบ 

เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 

เดือนกันยายน 2564 

ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วม
อบรม 1 ราย 

 


