
รายงานผลการบรหิารทรัพยากรบุคคล สิ้นสดุไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564   
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 
กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ้นสดุไตรมาส 4 ผลลัพธ์ทีไ่ด ้

1. แผนพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน การปรับปรุงโครงสร้าง 
1.1 มีระบบการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

   1. ผู้บริหารระดับสงู 
กำหนดเปา้หมายระดับองค์กร 
เดือนมกราคม 2564 
   2. กระจายเป้าหมาย 
ระดับองค์กรสู่ระดบัหน่วยงาน 
เดือนมกราคม 2564 
   3. กระจายเป้าหมาย 
หน่วยงานสู่ผู้ปฏบิัตงิาน เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
   4. จัดทำใบประเมินผลการ 
ปฏิบตัิงานระดบับุคคลและ
กำหนดระดับผลงานในแต่ละเกรด 
เดือนสิงหาคม 2564 

   1. ดำเนินการกำหนดเป้าหมายองค์กร 
หน่วยงานและสมรรถนะของเจ้าหน้าที ่
   2. กำหนดแบบตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว  
   3. กระจายเป้าหมายระดบัองค์กรสู่ระดบั
หน่วยงาน 
   4. กระจายเป้าหมายหน่วยงานสู่ผู้ปฏิบัตงิาน 
   5. สง่แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานให้
เจ้าหน้าที่บันทึกผลการปฏิบตังิานเพื่อ
ประกอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีเ่ป็น
ตามข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
2563 
 

1.2 ปรับปรุงโครงสร้าง
สำนักงาน 

   1. ประชุมคณะทำงานปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง  พกฉ. 
ไตรมาส 2 
  2. คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณา ไตรมาส 3 
   3. คณะกรรมการ พกฉ. อนุมัติ
โครงสร้างองค์กร ไตรมาส 4 

   1. คณะกรรมการ พกฉ. เห็นชอบข้อบงัคับฯ ว่า
ด้วยการจดัแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของ
ส่วนงาน พ.ศ. 2563 
   2. ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง พกฉ. เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง 
   3. นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
เม่ือวันที่ 23 มิ.ย. 64 
   4. ทบทวนมติ ครม. ป ี2562 และเตรียมการ
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลงั ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 16 
ก.ย. 64 

   1. ปัจจุบันโครงสร้าง พกฉ. รองรับต่อ
วัตถุประสงค ์เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของสำนักงาน 
  2. ปัจจุบันโครงสร้าง พกฉ. มีหน่วยงานที่ต้องมี
ตามตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.การ
จัดตั้งองค์การมหาชน ครบถ้วนแล้ว 
   3. ต้องปรับปรุงบางหน่วยงานให้ยกระดับ
หน่วยงานขึ้นมาเป็นระดับสำนัก เพื่อขับเคลื่อน
สำนักงานได้อย่างเต็มที่และมุ่งความเจริญเติบโต
ของสำนักงานเป็นสำคัญ  
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2. แผนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
2.1 การประเมินผลทดลองงาน จัดส่งแบบประเมินผลการทดลอง

การปฏิบตัิงานใหเ้จ้าหน้าทีบ่รรจุ
ใหม ่เม่ือครบ 90 วัน ภายใน 7 
วันทำการเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างทดลองงาน 3 ราย 

ดำเนินการประเมินผลการทดลองการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
1. เจ้าหน้าที่พฒันานวตักรรมเกษตร 
2. นิติกร 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน 
4. เจ้าหน้าที่พฒันากิจการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงาน 
ทั้ง 4 ราย 
 

2.2 ประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
ประจำปี 2564 ของ 
เจ้าหน้าที ่

ประเมินผลเพื่อสรุปผลงาน
ประจำปี ภายในพฤศจิกายน 
2564 
 

จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่   
เสนอผู้อำนวยการ พกฉ. ใหค้วามเห็นชอบ 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานได้รับความเห็นชอบ 
และใช้ในการประเมินฯ ในปี 2564 
 

3. แผนการสรรหาเจ้าหน้าที ่และสวสัดกิาร 
3.1 การสรรหาและคัดเลือก 
บุคคล 

1. ดำเนินการสรรหาบุคคล โดย
พิจารณาจากบุคคลภายใน พกฉ. 
หรือประกาศรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที ่

   1. ดำเนินการสรรหาเจา้หน้าที่ที่มีคุณสมบตัิให้
ได้รับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเจา้หน้าที่พฒันา
กิจการ ฝ่ายส่งเสริมกิจการ ระดบัปฏิบตัิการ
ระดับสงู สำนักพฒันากิจการ ที่ว่าง 1 อัตรา  
   2. พกฉ. พิจารณาบรรจเุจ้าหน้าทีต่ำแหน่ง
พัฒนากิจการ ซ่ึงผ่านการประเมิน โดยสรรหา 
จากบุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่ง 1 ราย 
 

   1. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตัิการระดับต้น ได้รับ
เลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งที่สงูขึ้น ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พฒันากิจการ ระดับปฏบิัติการระดบัสงู 
ทำให้มีบุคลากรมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง 
   2. มีบคุลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาปฏบิัตงิานในตำแหน่งทีว่่าง  
 

 2. ดำเนินการสรรหา
บุคคลภายนอกเพื่อเป็นบุคลากร
จ้างเหมาบคุคลธรรมดา 

ประกาศรับสมัครผู้ชว่ยเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
วันที่ 25 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสำนักงาน และทาง facebook  
ของสำนักงาน สัมภาษณ์ 4 ราย ผ่านการ
สัมภาษณ์ 1 ราย 
 

มีบุคลากรจ้างเหมาช่วยปฏบิัตงิานการตรวจสอบ
ภายใน จำนวน 1 ราย เร่ิมปฏบิัตงิานเม่ือวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 



3 

 

กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ้นสดุไตรมาส 4 ผลลัพธ์ทีไ่ด ้
3.2 สวัสดิการเจ้าหน้าที ่    1. ต่อประกันอุบัตเิหตุกลุ่ม 

ภายในเดือนตุลาคม 2563 
   2. เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนกองทุนสำรองเลีย้งชีพ 
ภายในเดือนธันวาคม 2563 
 

  1. ต่อประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เดือนต.ค. 63  
จำนวน 72 ราย และเพิ่มผู้เอาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
จำนวน 4 ราย 
  2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน
ของกองทุนสำรองเลีย้งชีพเดือน ธ.ค. 63 จำนวน 
 70 ราย 
   

   1. เจ้าหน้าที่มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
ครบทุกคน 
 
   2. 2. สมาชิก จำนวน 76 คน สามารถเลือก
นโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดย
สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุน 
ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน 
ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได ้

4. แผนการพัฒนาบุคลากรด้านทั่วไป 
4.1 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำชม 

   1. จัดการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบตัิการให้ความรู้จากวิทยากร 
   2. แบ่งกลุ่มผูเ้ข้าอบรมเพือ่ฝึก
ทักษะการพูด และทดสอบ 
รายบุคคล 
  3. รายงานผล และประเมินผล
การจัดทำโครงการ 
 

จัดการเรียนการสอนราย 4 วันต่อสัปดาหค์ือ วัน
อาทิตย ์วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบด ีและ
กำหนดให้เรียนวันละ 4 คน เรียนหลักสูตร เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพยีง และคำศัพท์ที่เก่ียวข้องใน
เน้ือหาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการเพิ่มคลงั
คำศัพท์เพื่อการสื่อสาร และการเพิ่มทักษะความ
เข้าใจในการสื่อสาร อบรม 3 วัน/สปัดาห์ คือ 
อังคาร พุธ และพฤหัสบด ีและปรับเป็นการเรียน
แบบออนไลน์ โดยปรับเน้ือหาเป็นการเรียนเพื่อ
การต่อยอดด้วยความรู้ความเข้าใจเร่ือง English 
Grammar Lessons มากขึ้น ด้วยการใช้
แบบฝึกหดัในระหว่างฝึกอบรม 

   - ผลการอบรมจาก pre/post test ผู้เขา้อบรม
ทำได้ดีกว่าปีที่แลว้ โดยเฉพาะมีความคุ้นชินในการ
สะกดคำแปลเป็นภาษาอังกฤษไดค้ล่องขึ้น 
   - ผลการอบรมจาก oral test ในการอ่านออก
เสียงการนำชมเน้ือหานิทรรศการ ทุกคนทำได้ใน
ระดับดี แตต่้องทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 

4.2 โครงการพัฒนาและ 
เพิ่มศักยภาพของบคุลากร  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

   1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลงึกับ 
พกฉ. เครือข่าย พกฉ. เดือน ม.ค. 
64 
   2. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บริหารและนำบทเรียนที่ไดจ้าก

เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19  (COVID – 19)  
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

เจ้าหน้าที่หาหลักสตูรเรียนออนไลน์ที่เก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงาน ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในระหว่างที่ 
work form home  
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การศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน  

4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 จำนวน 9 หลักสตูร 
4.3.1 หลักสูตร “พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
และการปฏิบตัิงาน” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
 

ดำเนินการในวันศุกร์ – เสาร์ ที ่25  - 26 ธ.ค. 
2563 วิทยากร โดย นายทองแทง่  
ชูวาธิวัฒน์, นางจารุรัฐ จงพฒุิศิริ และทีมวิทยากร
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 69 ราย 

เจ้าหน้าที ่พกฉ. ปฏิบตังิานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กร  

4.3.2 หลักสูตร “การ 
พัฒนาการจัดแสดงและ 
กระบวนการนำชม 
(นำชมในอาคาร) 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ และทีม
วิทยากร โดยมี ผูบ้ริหารและผู้อำนวยการสำนักฯ 
ต่างๆ และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักต่าง ๆ
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 67 ราย 

เจ้าหน้าที่ที่นำชมสามารถปรับรูปแบบของการนำ
ชมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และนำ
ข้อเสนอแนะของเจา้หน้าที่ในฐานะผู้เข้าไปชมไป
พัฒนาการนำชมใหด้ียิง่ขึ้น  
 

4.3.3 หลักสูตร  
“การพัฒนาฐานการเรียนรู้
นวัตกรรมเกษตรและการ
เผยแพร่(นำชมกลางแจง้) 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ และทีม
วิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 67 ราย 

เจ้าหน้าที่ที่นำชมสามารถปรับรูปแบบของการนำ
ชมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และนำ
ข้อเสนอแนะของเจา้หน้าที่ในฐานะผู้เข้าไปชมไป
พัฒนาการนำชมใหด้ียิง่ขึ้น  
 

4.3.4 หลักสูตร “การยกระดับ
การเผยแพร่องคค์วามรู้ (พัฒนา
องค์ความรู้)” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 
โดย นายทองแท่ง  ชูวาธิวฒัน์ และทีมวิทยากร 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 49 ราย 

1. เจ้าหน้าที ่พกฉ. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออบแบบสื่อองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ได้
หลากหลายมากขึ้น 
  2. การเผยแพร่องค์ความรู้ของ พกฉ. ถูกเผยแพร่
สู่สาธารณะมากขึ้น  
 

4.3.5 หลักสูตร “การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบตังิานบนฐานธรรมาภิบาล” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ ์2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์,  
นางจารุรัฐ จงพุฒศิิริ และทีมวิทยากร 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 89 ราย 

   1. เจ้าหน้าที่ พกฉ. มีความรู้ความเขา้ใจ
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในการ
ดำเนินงาน 
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กิจกรรม แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สิ้นสดุไตรมาส 4 ผลลัพธ์ทีไ่ด ้
  2. สร้างใหเ้กิดการกำกับดแูลกิจการที่ด ี 
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏบิัตงิาน และ
สามารถดำเนินการได้อยา่งถูกต้อง  
 

4.3.6 หลักสูตร “การ
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่าย
และภาคคีวามร่วมมือ” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 9 – 10 ก.พ. 2564 วิทยากร 
โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวฒัน์ และทีมวิทยากร
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 66 ราย 

1. พกฉ. และเครือข่ายสามารถร่วมกันเผยแพร่
พระเกียรติคุณพระอัจฉรยิภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทยอย่างกวา้งขวาง 
   2. สามารถดำเนินงานขบัเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ พกฉ. ได้ตามเป้าหมายที่วางไว ้
  3. มีมิติใหม่ๆ การ   สนับสนุนงานเครือข่ายผู้สืบ
ทอดของเครือข่าย พกฉ. และความร่วมมืออ่ืนๆ 
 

4.3.7 หลักสูตร  
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคลื่อนภารกิจองค์กร” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง  ชูวาธิวฒัน์ และทีม
วิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 68 ราย 

   1. สามารถเร่ิมต้นการพัฒนา พกฉ. ไปสู่ระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 
   2. เจ้าหน้าที่ พกฉ. สามารถใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ พกฉ. ได้มากขึ้น 
 

4.3.8 หลักสูตร “การผลิตสื่อ
เพื่อการเผยแพร่กิจกรรมและ
กิจการของ พกฉ.” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 16 – 17 ก.พ. 2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ และทีม
วิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 41 ราย 

   1. บคุลากรได้รับความรู้และการพฒันาด้าน IT 
ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
   2. เจ้าหน้าที่ พกฉ. สามารถผลิตสื่อเพื่อการ
เผยแพร่กิจกรรมและกิจการของ พกฉ. ได้
หลากหลายรูปแบบ 
 

4.3.9 หลักสูตร “การ
พัฒนาการประชาสัมพันธแ์ละ
การตลาด” 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ ดำเนินการในวันที่ 19 – 20 ก.พ. 2564 
วิทยากร โดย นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ และ 
ทีมวิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 65 ราย 

   1. เจ้าหน้าที่ พกฉ. สามารถพฒันารูปแบบและ
เทคนิคการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบ
และนำเสนอได้หลากหลายช่องทาง 
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  2. เจ้าหน้าที ่พกฉ. มีความรู้ความเข้าใจการทำ
การตลาดเพื่อให้บรรลเุป้าหมายภารกิจของ พกฉ. 
 

4.4 โครงการจัดทำแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ เดือน
พฤศจิกายน 2563  

ดำเนินการในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
วิทยากร โดย นางสุกานดา ธนพานิชกูล โดยมี 
ผู้บริหารและเจา้หน้าทีเ่ข้าร่วมโครงการจำนวน 
34 คน  

 พกฉ. มีแผนในการบริหารความเสีย่ง และมีการ
ปฏิบตัิตามกระบวนการควบคุมภายในอยา่งเป็น
ระบบ และมีความต่อเน่ือง  
    

4.5 โครงการอบรม 
เพิ่มพูนความรู้ดา้นการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

   1. กำหนดหลักสตูรการอบรม 
เดือนมกราคม 2564 
   2. ขออนุมัติโครงการ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
   3. ตดิต่อประสานงานวิทยากร 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
   4. จัดอบรม เดือนมีนาคม 
2564 – เดือนพฤษภาคม 
2564 

ดำเนินการจัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) ความผดิทางละเมิดด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง 
เม่ือวันที่ 23 เม.ย. 64 มีผู้เขา้อบรม 42 คน    
   2) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัด ุ
อบรมเม่ือวันที่ 11 มิ.ย. 64 วิทยากรโดย นาย
สามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ 
กรมบัญชีกลาง มีผูเ้ข้าอบรม 52 คน 

   1.1 ผู้เข้าอบรมได้ทราบถงึหลักการและ
แนวทางปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
   1.2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ข้อปญัหาในการ
จัดซ้ือจัดจ้างที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสด ุ
  1.3 ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบตังิานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
   1.4 ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจดัจ้าง 

4.6 ส่งเสริมและพฒันาระบบ
ด้านการบริหารงานบคุคล 

หาบุคลากรผู้เชีย่วชาญด้านการ
บริหารงานบคุคล ใหค้วามรู้
คำแนะนำในการจัดทำระบบการ
บริหารงานบคุคลแก่เจา้หน้าที่ที่
ปฏิบตัิงานด้านบุคคล ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 

พกฉ. ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบคุคล  
1 ราย 

พกฉ. มีระบบบริหารงานบคุคลที่ชัดเจน และเป็น
ขั้นมากขึ้น มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานที่ชดัเจน 
อาทิ การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่กำหนดด้วย
ตัวชี้วดัและคา่เป้าหมาย การประเมินผลการ
ทดลองงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น 

5. โครงการส่งเสริมทักษะความเช่ียวชาญด้านวิชาการ 
5.1 พัฒนาบคุลากรด้าน 
กระบวนการเขียนงานวชิาการ 

จัดอบรมให้แก่บคุลากรของ พกฉ. 
จำนวน 19 คน โดยผู้เข้าอบรม มี

   1. ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ตัง้แต่ เดือน
มีนาคม ถงึ เดือน กันยายน 2564 จำนวน 6 คร้ัง 

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 19 ราย มีผลงาน 
ดังต่อไปน้ี 
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- หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การวิจัย             
- หลักสูตรขั้นเสริมทักษะ
งานวิจัย 

งานวิชาการ คนละ 1 เร่ือง    2. นำเสนอผลการวิจัยของผู้เข้าอบรมแต่ละคน
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 ส.ค. และวันที่ 
10 ก.ย. 64 โดยผู้เข้าอบรมแต่ละคนมีการ
อภิปรายและแลก เปลีย่นความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข
ผลการทดลองงานวิจัย และข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ     

1. ศึกษาวัสดเุพาะเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสใน
การเพาะกล้าผักกวางตุง้ 
2. ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจาก
ปลาและน้ำหมักชวีภาพจากมูลวัวที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งจีน 
3. การเปรียบเทยีบการใช้ชานอ้อยสับและกาบ
มะพร้าวสับเป็นวัสดุผสมดินปลูกผักบุง้จีน  
ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
4. ศึกษาผ้าทอพื้นบ้าน ชิ้นงานการจดัแสดงภายใน 
พกฉ. กรณีตัวอย่าง ผ้าจก 
5. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผูเ้ข้าอบรมวชิา
ของแผ่นดินและอบรมหลักสตูรเข้าข้น 
6. การศึกษาเปรียบเทยีบการทำปุ๋ยหมักด้วย 
สรรพสิ่งน้ำ จลุินทรีย์สงัเคราะห์แสงสแีดง และ 
EM ในการผลติผักสลดักรีนคอส 
7. รูปแบบการจัดการน้ำด้วยการสร้างธนาคารน้ำ
ใต้ดินของเครือขา่ย พกฉ. จังหวัดชยัภูมิ 
8. การศึกษากระบวนการปลูกผักจีน และผักสลัด
ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
9. การศึกษาธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไส้เดือนจาก
อาหารเสริมเพื่อหาปริมาณแร่ธาตุอาหารที่แตกตา่ง
กัน 
10. เปรียบเทยีบการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วย
การหมักฟางในน้ำหมัก 3 ชนิด 
11. การศึกษาน้ำหมักชีวภาพ 3 ชนิด ต่อการ
เพาะเลี้ยงแหนแดงให้ได้ปริมารมากที่สดุใน
กะละมัง  
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12. ปริมาณดินที่เหมาะสมในการปลูกที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของผักสลดั 
13. การติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ 1 ไร่ ม่ังคัง่ ยัง่ยืน เพื่อพัฒนาหลักสตูร
การสร้างเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ของพอเพยีงสู่การดำรงชีวติ 
14. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเตบิโตไก่เน้ือ
ลูกผสม cobb-500 โดยใช้พืชอาหารสัตว ์ตา่ง
ชนิดผสมในอาหารข้น 
15. การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของอาหารสตูร
น้าเขียวคลอเรลร่ามาตรฐาน, อาหารสูตรโดยใช้
เศษอินทรียวัตถุ และอาหารสตูรจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง ในการเพาะขยายไรแดง 
16. กรณีศึกษาและพัฒนาแปลงต้นแบบ “เกษตร
ปลดหน้ี” ในพื้นที ่1 งาน   
17. การศึกษาและพฒันาหลักสตูรการเรียนรู้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กอนุบาล 
18. ศึกษาแนวทางการพฒันาการสื่อสารภายใน
องค์กร กรณีศึกษา สำนักงานพิพิธภัณฑเ์กษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ 
19. การศึกษาชนิดของผักกลับหัวที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตร่วมกัน 

6. โครงการส่งเสริมทักษะความเช่ียวชาญด้านการบรหิาร 
6.1.1 โครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับต้น (นบต.) 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ระดับต้นเขา้รับการอบรมตาม
กำหนดเวลาของสถาบัน 
เกษตราธิการ 

ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตัิการระดับต้น เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 2 ราย  
    1. นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
สำนักอำนวยการ  

เจ้าหน้าที่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ทัง้ 2 ราย  
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมของสถาบันเกษตราธิการ  
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     2. นางสาวคนึงนิจ  พลคำมาก เจ้าหน้าที่

การเงิน สำนักอำนวยการ 
6.1.2 โครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับกลาง (นบก.) 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ระดับสูงเข้ารับการอบรมตาม
กำหนดเวลาของสถาบัน 
เกษตราธิการ 

ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตัิการระดับสงู เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 4 ราย  
   1. นางสาวสภุารัตน์  ปานผดงุ เจ้าหน้าที่
การเงิน สำนักอำนวยการ 
   2. นางสาวสดุาวดี  เตบุญมี เจ้าหน้าที่แผนงาน 
สำนักอำนวยการ 
   3. นางสาวสาวติรี  ไชยพร เจา้หน้าที่พฒันา
กิจการ สำนักพัฒนากิจการ 
   4. นายธีระยุทธ์  ประมัยพิมพ ์เจ้าหน้าที่พัฒนา
กิจการ สำนักพัฒนากิจการ 

เจ้าหน้าที่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ทัง้ 4 ราย  
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมของสถาบันเกษตราธิการ 

6.1.3 โครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะนักบริหารการ 
พัฒนาการเกษตรและ 
สหกรณ์ ระดับสงู (นบส.) 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ระดับสูงเข้ารับการอบรมตาม
กำหนดเวลาของสถาบัน 
เกษตราธิการ 

จัดส่งผู้บริหารระดบัต้นเข้ารับการฝึกอบรม จำนน
วน 1 ราย ไดแ้ก่ นายอร่าม  แก้วนิล ผู้อำนวยการ
สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

นายอร่าม  แก้วนิล ผ่านการฝึกอบรม ตามเกณฑ์
การประเมินของสถาบันเกษตราธิการ 

7. โครงการส่งเสริมทักษะความเช่ียวชาญด้านสายวิชาชีพ 
7.1 เพิ่มพูนความรู้ และ 
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ 
ภายใน  

เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 4 
หลักสูตร ดงัน้ี 
1. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
ดิจิทัลที่เก่ียวข้อง รุ่นที ่1/64 
(ออนไลน์) 
 

 
เข้ารับการอบรมเม่ือวันที ่27 สงิหาคม 2564 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ( 6 ชั่วโมง) 1 ราย 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตังิานด้านการ
ตรวจสอบภายใน เช่น นำมาจดัทำแผนการ
ตรวจสอบภายใน ป ี2565 เป็นต้น 

 2. Risk Based Audit (สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 
วันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 

เข้ารับการอบรมเม่ือวันที ่11 – 12 กันยายน 
2564 1 ราย 
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 3. Operational Audit and 

Compliance Audit for Value 
Adding รุ่นที่ 1/64 (ออนไลน์) 

เข้ารับการอบรมเม่ือวันที ่4 – 5 กันยายน 2564 
(12 ชั่วโมง) 1 ราย 

 4. Financial Statement 
Review for Internal Auditors 
รุ่นที่ 1/64 (สภาวิชาชีพบัญชี) 
วันที่ 12กันยายน 2564 
เป้าหมาย: 1 ราย 

เข้ารับการอบรมเม่ือวันที ่12 กันยายน 2564  
(6 ชั่วโมง) 1 ราย 

8. การประชุมเตรียมความ
พร้อมในการ ปฏิบัตงิาน            
ประจำปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2564 

จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจการดำเนินงาน ปี 2564 
จำนวน 1 คร้ัง 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ พกฉ. ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 โดยมี ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 97 คน                                           
 

   1. เจ้าหน้าที่ทราบถึงนโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
   2. เจ้าหน้าที่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน และทราบถงึแนวทางในการแก้ปญัหา
ร่วมกัน และให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน 

9. โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การใช้
เคร่ืองฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าแบบ อัตโนมัต ิ(AED) 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ  
จำนวน 1 คร้ัง 
 

ดำเนินการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
โดย นางสาวจินตนา ตราชื่นต้อง และนายพงศธร 
ปัตเต จากบริษัท ALSOK Thai Security 
Services  

เจ้าหน้าที่ผูเ้ข้าร่วมอบรม รู้หลักการในการ
ช่วยเหลือผู้หมดสตเิบื้องต้น และสามารถใช้เคร่ือง
ฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ อัตโนมัต ิ(AED) ที ่
 พกฉ. มี อย่างถูกต้อง 

10. อ่ืนๆ  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
   1. สง่เสริมใหเ้จ้าหน้าทีเ่พิ่มพูน
ความรู้จากการเข้าอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกองค์กร 

   1. โครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทย
แลนด์ 4.0 สำหรบับุคลากรภาค รัฐและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน เจา้หน้าที่สอบผา่น 1 หลักสตูร จำนวน 1 
คน 2) การใชง้านโปรแกรมสำเร็จรูป และสอบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ระยะเวลา 2 วัน 2 
รุ่น 4-5 และ 10-11 มี.ค. 64 โดยบริษัท เออาร์
ไอที จำกัด 

เจ้าหน้าที่สอบผ่าน ทัง้ 2 หลักสตูร  
จำนวน 5 คน  
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     2. ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร 

Knowledge from Concept to Actions 
(Online Course) session 1 เม่ือวันที่ 30 มี.ค. 
64 จัดโดยสถาบันวิทยาการจดัการ บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)  
 

มีผู้บริหารเขา้ร่วมอบรมจำนวน 2 ราย ได้แก่ 
1. นางสาวอุรว ี พักตร์วิภา ผอ.สอน. 
2. นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผอ.สทส. 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้จดัทำกระบวนการจดัทำความรู้  
เพื่อนำเสนอเป็นรายบุคคล session 2 ในวันที่ 
29 เม.ย. 64 

  3. โครงการอบรมหลักสตูร “การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน (CBM) เม่ือวันที่ 24-25 มี.ค. 64 
จัดโดยกรมสง่เสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมี
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
นายจิรวัฒน์ หรุ่นเกิด เจ้าหน้าที่จดัการทั่วไป 
สำนักอำนวยการ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้ระบุถึงปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขปญัหาการจดัการขยะใน พกฉ. 
เพื่อนำไปสู่การปฏิบตังิาน 

     4. หลักสตูร นักบริหารงบประมาณระดับสงู 
(นงส.) รุ่น 8 จัดโดยสำนักงบประมาณ ดำเนินการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 
30 ก.ย. 64 อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์) 

ผู้เข้ารับการอบรม 1 ทา่น คือ 
นางสาวสมพศิ  วงศ์ปญัญา (รอง ผอ. พกฉ. 
 ฝ่ายบริหาร) 

     5 หลักสูตรนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่น30 ดำเนินการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที ่23 มิ.ย. – 15 
ธ.ค. 64 อบรมทุกวันพุธ    

ผู้เข้าอบรม คือ นางสาวสำเภาว ์งามเชย (รอง ผอ. 
พกฉ. ฝ่ายพฒันา) 
 

     7. หลักสตูร New Toolkit พชิิตองค์การ
สมรรถนะสูง (PMQA 4.0) ผ่านระบบ Zoom 
โดยสถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
สำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 
2564  เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทัง้สิ้น 11 ราย 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือ
การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ สามารถปรับตัวให้
ทันต่อการเปลีย่นแปลงและมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันสู่ระบบราชการ 4.0 และได้มีโอกาสแลก 
เปลี่ยนแนวคิดและประสบ การณ์ระหว่างผู้เขา้
อบรมจากต่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานร่วมกันในอนาคต 
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โครงการปลูกจิตสำนึกและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

ดำเนินการระหว่าง เดือน 
สิงหาคม – กันยายน 2564 
(จำนวน 2 คร้ัง) 

ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 คร้ัง  
   ครั้งที่ 1 วันที ่21 กันยายน 2564 บรรยาย
โดย พลอากาศเอก เสนาะ พรรรณพิกุล 
ผู้อำนวยการ พกฉ.  
   ครั้งที่ 2 วันที ่28 กันยายน 2564 บรรยาย
โดย นางสาววารยา พึ่งตนเพียร 

ผู้เข้าอบรมไดเ้รียนรู้ถงึประวัตคิวามเป็นมาของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถงึ
ปัจจุบัน และรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถ ของ
พระมหากษัตริย์ แต่ละพระองค์ก่อให้เกิดความมีใจ
รักและหวงแหน และมีใจรักชาต ิรักแผ่นดิน 

 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอ  
  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) สง่ผลให้การพฒันาเจา้หน้าทีแ่บบ Onsite เปน็ไปไม่ตามแผน จงึควร
ปรับวิธีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในรูปแบบ Online ให้มากขึ้นสำหรบัปีถัดไป 


