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บทสรุป  

 
  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
หรือ พกฉ.  มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และถ่ายทอดองค์ความรู้   
ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ในการด าเนินงาน  พกฉ.  ได้จัด
กิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการในอาคารและนอกอาคาร  การสาธิตเกี่ยวกับนวัตกรรม
การเกษตรสร้างต้นแบบนวัตกรรมการเกษตร และแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ได้รับ
ความสุข  สนุกสนาน  และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ในการให้บริการ  

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความส าคัญของการพัฒนาคน  ถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนทีสุ่ดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  ทั้งนี้ เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่
กับศักยภาพของบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง  หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี  ไม่มีข้อขัดแย้ง  ก็สามารถที่จะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การให้บริการในด้านต่างๆ ของส านักงาน
ตลอดจนการน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การให้บริการ  

โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ผลการด าเนินการโครงการสรุปได้ดังนี้ 

บุคลากรในองค์กรรู้จักและเข้าใจกันมากข้ึน  มีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดพฤติกรรม
บริการที่ดี  มีทักษะการสื่อสาร  มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี  มีการร่วมมือกันมากขึ้น มีจิตส านึก
ที่ดีในการให้บริการ  มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองบุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างานเกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   

 
นางสาวดวงมล  ยศพรมมา 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความส าคัญของการพัฒนาคน  ถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  ทั้งนี้ เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่
กับศักยภาพของบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่างๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง  หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี  ไม่มีข้อขัดแย้ง  ก็สามารถที่จะคิด  สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้การให้บริการในด้านต่างๆ ของส านักงานตลอดจน
การน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มาใช้ในการปฏิบัติงาน ส านักอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
๑.  เพ่ือให้บุคลากรผู้ให้บริการ มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของ

ตนเองเพ่ือพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข 
๒. เพ่ือบุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของ

ผู้รับบริการ ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน 
๓. เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร  มีการประสานงานที่ดีและมีการ

ท างานเป็นทีม 

3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  
   1. ผู้บริหารสูงสุดมอบนโยบายการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
   2. จัดกิจกรรมน าชมพิพิธภัณฑ์ 
   3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ 
 
4. ผลการประเมินโครงการ 

บุคลากรในองค์กรรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น  มีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดพฤติกรรม
บริการที่ดี  มีทักษะการสื่อสาร  มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี  มีการร่วมมือกันมากขึ้น มีจิตส านึก
ที่ดีในการให้บริการ  มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองบุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างานเกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ 
  จ านวน  42,365 บาท 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  การจัดโครงการในครั้งเกิดประโยชน์ประโยชน์กับบุคลากรเป็นอย่างมาก ท าให้เข้าใจในภารกิจ
หลัก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ได้ทราบถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ควร
จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรคนใหม่ อย่างสม่ าเสมอ 
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นโยบายการการด าเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 

  ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ได้มอบนโยบายในการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563  

“การได้ท างานที่ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) หรือ พกแ. ถือเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติในการท างานอย่างยิ่ง เนื่องจาก พกฉ.  
มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร บุคลากรทุกท่านมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนในภารกิจหลัก
ขององค์กร เพ่ือให้ศาสตร์ของพระราชาด้านการเกษตรแพร่หลายเป็นวงกว้างสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น และเกิด
ประโยชน์กับประชาชน จึงต้องคงไว้ในความภาคภูมิใจนี้ โดยเฉพาะการน้อมน าหลักการทรงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงเป็นล าดับแรกในการปฏิบัติงาน คือความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมีความส าคัญมาก เนื่องจาก พกฉ. เป็นสถานที่
เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการตระหนักใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดิน พึงรักษาสมบัติของส านักงานเฉกเช่นวิญญูชนรักษาสมบัติของ
ตัวเอง สิ่งที่มีอยู่แล้วควรบ ารุงรักษาให้คงสภาพดีอยู่เสมอ หากสามารถน าของเดิมที่มีอยู่แล้วน ากลับมาใช้ใหม่และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ก็จะสามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตนให้อยู่ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
อย่างเคร่งครัด ไม่ควรยึดติดต าราเพียงอย่างเดียว ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอยู่เสมอ มีความสามัคคีใน 
หมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นยึด 
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า ความโป่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ศึกษาท าความเข้าใจ
และน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากงานพิพิธภัณฑ์เป็นงานให้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีจิตบริการ 
ค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการ อาทิ ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม การบริการน าชม ต้องช่วยกันรักษามาตรฐานของ
งานบริการให้เป็นที่ประทับใจแกผู่้มาใช้บริการด้วย 
  ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 คณะผู้บริหารมีนโยบายที่จะท า ให้ พกฉ. เป็น 
Smart Museum ซึ่ง พกฉ. ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงอยู่แล้ว นอกจากเทคโนโลยีที่จะน าพาไป 
สู่ความเป็น Smart Museum แล้ว วิธีการบริหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความเป็น Smart Museum  
ของ พกฉ. อาทิ วิธีคิดท่ีชาญฉลาด การวางแผนที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ อันจะส่งผลให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีส านักงานก าหนดไว้  
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2563 ในไตรมาสแรก พกฉ. ได้ด าเนินจัด
กิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ งานมหกรรม “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”  งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน”  
ซึ่งประสบผลส าเร็จ ได้รับค าชมจากบุคลภายนอก ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเท
แรงใจ แรงกาย และเวลา ในการท างานมาโดยตลอด และขอให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่น ตั้งใจท างาน น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 
และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป” 
 

26 ธันวาคม 2562 
นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ 

ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ปฐมนิเทศ 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 

ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

โครงสร้างองค์กร  

คณะกรรมการ พกฉ. ประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) 

2. กรรมการโดยต าแหน่ง  

   – ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

   - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   - ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

   - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

   - ผู้อ านวยการ พกฉ.  

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) 

    – ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    - ด้านการเกษตร 

    - ด้านการบริหารจัดการ 

    - ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจการของส านักงาน 
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ผู้บริหารส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสหภูมิ  ภูมิธฤตริัฐ 
ผู้อ านวยการ 

นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) 

นางสาวส าเภาว์  งามเชย 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายพัฒนา) 

นายอร่าม  แก้วนิล 
ผอ.สนพ. 

นางสาวอุรวี พักตร์วิภา 
ผอ.สพก. 

นางจารุณี  อินเฉิดฉาย 
ผอ.สอน. 

นายธีระยุทธ์ ประมัยพิมพ ์
หัวหน้าอุทยานฯ 

นายชัยวัฒน์  เทพทวี 
ผอ.สพร. 

นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช 
ผอ.สสค. 
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สวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ.  
2552 หมวด 4 ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน มาตรา 30 ผู้ปฏิบัติงาน 
ของส านักงานมีประสามประเภท คือ 
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือน  หรือค่าจ้างจากงบประมาณของส านักงาน 
(2) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งส านักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
(3) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของส านักงานเป็นการชั่วคราว 
 
สวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

1. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ว่าด้วย  สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555  

2. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ว่าด้วย สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

3. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ว่าด้วย สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  
สวัสดิการ พกฉ. มี 7 ประเภท  ดังนี้  
 (1)  ค่ารักษาพยาบาล  
 (2)  การศึกษาบุตร  
 (3)  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่กรรม  
 (4)  การตรวจสุขภาพประจ าปี  
 (5)  การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  
 (6)  เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 (7)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้าง     
(1)  ค่ารักษาพยาบาล  
         ผู้ปฏิบัติงาน คู่สมรส บุตร ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง พ่อแม่ ปีละไม่เกิน 50,000 บาท  
(2)  การศึกษาบุตร  
         ตามระเบียบทางราชการ  
(3)  เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่กรรม  
         คู่สมรส หรือทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ รับประโยชน์จ านวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน  
(4)  การตรวจสุขภาพประจ าปี  
         ปีละ 1 ครั้ง วงเงิน 5,000 บาท  
(5)  การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  
         เสียชีวิต 200,000 บาท ค่ารักษา 20,000 บาท/ครั้ง (รพ.เอกชนก็ได้)  
(6)  เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
          จนท. สะสม 3 – 15 %     สนง. สมทบ ให้  3 – 5 %     
(7)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้าง 
          ผู้ปฏิบัติงาน  มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้าง  โดยไม่มีความผิด  
อันเป็นเหตุจาก  
          1.  ยุบหรือเลิกต าแหน่ง  หรือยุบส่วนงานหรือยุบเลิกส านักงาน     
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         2.  ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ โดยมี  
     เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ 
              1.  ท างานติดต่อกันครบ  120  วัน  แต่ไม่ครบ  1  ปี  ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทน    
                   สุดท้าย  1  เดือน  
              2.  ท างานติดต่อกันครบ  1 ปี  แต่ไม่ครบ  3  ปี  ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทนสุดท้าย   
                   3  เดือน  
              3.  ท างานติดต่อกันครบ  3  ปี  แต่ไม่ครบ  6  ปี  ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทนสุดท้าย   
                   6  เดือน  
              4.  ท างานติดต่อกันครบ  6  ปี  แต่ไม่ครบ  10  ปี  ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทน  
                   สุดท้าย  8  เดือน  
              5.  ท างานติดต่อกันครบ  10  ปีขึ้นไป  ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับค่าตอบแทนสุดท้าย 10  เดือน  
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   
          1. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553 
          2. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย    ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)   พ.ศ. 2556 
          3.  หนังสือ พกฉ ที่ 0101.3/190 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 
 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 
 

ผู้มีสิทธิเบิก 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราค่าที่พัก (บาท/วัน/คน) 

(บาท/วัน/คน) เหมาจ่าย จ่ายจริง 

1. เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  250 500 ไม่เกิน 1,500 

2. ผู้อ านวยการส านัก 
    ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา  350 600 ไม่เกิน 2,000 

3. ผู้อ านวยการ 
    รองผู้อ านวยการ  

- 
500 850 ไม่เกิน 3,000 

 
วันปฏิบัติงาน  เวลาปฏิบัติงาน และวันหยุด 
          1. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
ด้วย การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. 2552 หมวด 3  
              ข้อ 24 วันท างานก าหนดสัปดาห์และห้าวัน รวมสัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบชั่วโมงและมีวันหยุดประจ า
สัปดาห์ สัปดาห์ละสองวัน  
              วันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดตามมติ ครม. 

8 



 
               ผู้อ านวยการจะเปลี่ยนแปลงวันท างานและวันหยุดตามประเพณีก็ได้ แต่ต้องไม่กระทบจ านวนรวมของ
เวลาปฏิบัติงานในหนึ่งสัปดาห์ของวันหยุดประจ าสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี วันปฏิบัติงาน  เวลาปฏิบัติงาน 
และวันหยุด 

2. ประกาศส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) เรื่อง การก าหนดวันท างาน วันหยุดประจ าสัปดาห์ และเวลาปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
         1.  ส านักอ านวยการ 
          ก าหนดวันท างาน  เป็น  วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์   
          วันหยุดประจ าสัปดาห์  วันเสาร์  และ  วันอาทิตย์  
          เวลาปฏิบัติงาน  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  
              2.  ส านักอ่ืน ๆ นอกจาก 1   
  ก าหนดวันท างาน  เป็น  วันอังคาร  ถึง  วันเสาร์  
          วันหยุดประจ าสัปดาห์  วันอาทิตย์  และ  วันจันทร์  
          เวลาปฏิบัติงาน  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น. 
 
ค่าล่วงเวลา  

วันท างาน : ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ๆ ละ  50 บาท  
วันหยุด   : ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ๆ ละ  60 บาท  
 

วันลา 
1. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า

ด้วย การบริหารงาน บุคคล พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 25 การลามี 7 ประเภท 
          1. การลาป่วย 
          2. การลากิจส่วนตัว 
          3. การลาพักผ่อนประจ าปี 
          4. การลาคลอดบุตร 
     5. การลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 
     6. การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเนื่องจากราชการทหาร 
           7. การลาไปดูงาน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศ  
1. การลาป่วย 
 ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ในปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน หากลาป่วยเกินกว่าก าหนด ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจ
พิจารณาเป็นเหตุไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีได้ ยกเว้นลาป่วยเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อัน
เกิดข้ึนเพราะปฏิบัติงาน 
2. การลากิจส่วนตัว 
 ใน 1 ปีงบประมาณ ลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน 15 วันท าการ แต่ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว หากมี
ความจ าเป็นให้ผู้อ านวยการพิจารณาเป็นรายกรณ ี
3. การลาพักผ่อน ประจ าปี 
 ปีละไม่เกิน 10 วันท าการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วครบ 6 เดือน หากมีความจ าเป็น
ให้ผู้อ านวยการพิจารณาเป็นรายกรณี ปีใดไม่ได้ลาพักผ่อน หรือลาพักผ่อนแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วัน ท าการให้สะสม
วันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไป แต่จะต้องไม่ เกิน 20 วันท าการ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี
สะสมได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 
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ลูกจ้าง มีสิทธิลาป่วยและลากิจรวมกันปีละไม่เกิน 20 วัน หากลาเกินก าหนดหรือขาดงานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตให้ลาหรือหยุด ให้หักค่าจ้างส าหรับวันที่ลาเกินก าหนดหรือขาดงานนั้น และให้สิทธิลาพักผ่อนปีละไม่เกิน 
10 วัน เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันมาเกิน 1 ปี 
 ในระหว่างผู้ปฏิบัติงานลาพักผ่อน และยังไม่ครบก าหนดหากมีกรณีจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติงาน ผู้มีอ านาจจะ
เรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได้ ให้ถือว่าวันที่กลับมาปฏิบัติงานมิได้เป็นวันลาพักผ่อน 
**การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ต้องลาล่วงหน้า และได้รับอนุมัติแล้วจึงหยุดได้** 

4. การลาคลอดบุตร 
 หญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดในระหว่างระยะเวลาที่ลา
คลอดบุตรด้วย และหากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรอีกได้ไม่เกิน 120 
วัน โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 
หมายเหตุ การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ปัจจุบัน ผอ. พกฉ. มอบอ านาจให้ ผอ.ส านัก เป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิ

6. การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 
  เจ้าหน้าที่ผู้นับถือศาสนาพุทธ แต่ยังไม่เคยลาอุปสมบท หรือ 
นับถือศาสนาอิสลาม และยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจจ์ จะลาเพ่ือการ 
ดังกล่าวได้ไม่เกิน 120 วัน นับรวมวันหยุดทุกประเภท ในระหว่างการ 
ลาดังกล่าว แต่ลาได้ต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการการเตรียมพล เนื่องจากราชการทหาร  
         มีสิทธิลาได้ตามก าหนดเวลาเท่าที่จ าเป็นแก่ทางราชการการทหาร 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ข้อบังคับคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 หมวด 1 
  ข้อ 20 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่งการออกจากงาน หรือการเลิกจ้างแล้วแต่กรณี (ประเมินไม่ผ่าน 3 ปี  
ติดต่อกัน) 
  วิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี และการเลื่อนต าแหน่งให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่
ผู้อ านวยการก าหนด  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการใหบ้ริการ  

ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 
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ผู้อ านวยการ พกฉ. มอบนโยบาย 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


