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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

ปี 2564 - 2566 

แผนบริหารงานบุคคล ระยะ 3 ปี ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) อยู่ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ 
พกฉ.รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖0-
๒๕๖๕ ด้วยโดยได้ทำการศึกษา และประมวลข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนกลยุทธ์การ
บริหารงานบุคคล ประกอบ ๔ กลยุทธ์ ด้วยกัน คือ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              ๑.๑ การจัดทำ/ทบทวนโครงสร้างองค์กร/แบ่งส่วนงาน  
              ๑.๒ การวางแผนอัตรากำลัง/มีแผนความต้องการ 
              ๑.๓ การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานและคุณสมบัติตำแหน่ง 
              ๑.๔ การประเมินคา่งาน 
              ๑.๕ การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
              ๑.๖ การออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
              ๑.๗ การเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่ง   
              ๑.8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนในงานการบริหารงานบุคคล  
              ๑.9 การพัฒนาปรับปรุงทบทวนข้อบังคับ ระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ  

2. การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ 
              ๒.๑ การออกแบบระบบสมรรถนะ เพ่ือจัดทำ Competency ประเมิน Gap  
              ๒.๒ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ  
                    (Competency) ที่ เหมาะสมตามตำแหน่งงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตาม 
                    แผนพัฒนาสมรรถนะ  
              ๒.๓ จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหาร 
              ๒.๔ จัดทำแผนพัฒนารายตำแหน่ง (Training Road Map) 
              ๒.๕ จดัทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 

3. การสร้างความผูกพันเจ้าหน้าที่ 
              ๓.๑ การออกแบบระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
              ๓.๒ การกำหนด Career Path ของตำแหน่งงาน 
              ๓.๓ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง  
              ๓.๔ การหมุนเวียนงาน 
              ๓.๕ การออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
              3.6 การพัฒนาทบทวนการสร้างค่านิยมองค์กรเพ่ือนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมแนว
ปฏิบัต ิ

4. การมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
              ๔.๑ การออกแบบระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที ่
              ๔.๒ แผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี  
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แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ทบทวนประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่ามี
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาธิบาล โดยมี
กลยุทธ์ที่เกีย่วข้องที่จะนำไปสู่เป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ ดังกลา่ว ได้แก่ 

- กลยุทธ์ ที่ 13 การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร สู่ smart officer 
ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงยังคงใช้กรอบแผนบริหารงานบุคคล ปี 2564 – 2566 ทั้ง 4 กลยุทธ์ 

จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ดังต่อไปนี้  
กลยุทธ์ที ่๑  การบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ 
กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความผูกพันเจ้าหน้าที่  
กลยุทธ์ที่ 4  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
แผนปฏิบัติการ การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย กลยุทธ์  ตัวชี้วัด 
และโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อมโยงให้แผนบริหารงานบุคคล บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
กลยุทธ์ที ่๑  การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัด       มีมาตรฐานในการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลที่มคีวามยุติธรรม โปร่งใส 
โครงการ/กิจกรรม  
       1. การจัดทำ/ทบทวนโครงสร้างองค์กร/แบ่งส่วนงาน  

      ๑.๑ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการทดลองการจัดตั้งกลุ่ มงานแผนงาน ติดตามและ 
             ประเมินผล 
      ๑.๒ ทบทวนกรอบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ พกฉ. 

       2. การดำเนินการด้านประเมนิสมรรถนะ และการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล   
      ๒.๑ สำรวจตำแหน่งงานที่ต้องมีการทบทวนใบกำหนดหน้าที่งานตามภารกิจใหม ่ๆ 
      ๒.๒ ประเมินและติดตามการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

       3. การประเมินค่างาน  
      ๓.๑ ประเมินคา่งานมาประเมินตำแหน่งงานต่างๆ 

   4. การสรรหาและบรรจุอัตรากำลังคนลงตามโครงสร้าง 
       ๔.๑ ตรวจสอบตำแหน่งตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัต ิ
       ๔.๒ การตรวจสอบงบประมาณ 
       ๔.๓ การสรรหา 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

    ๕.๑ จัดทำฟอร์มข้อตกลงงาน และแผนพัฒนารายบุคคล 
    ๕.๒ กำหนด KPI ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน 
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    ๕.๓ ทบทวน  KPI 
    ๕.๔ สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            6. การเสนอผลประเมินการทดลองงานของเจ้าหน้าที่ 
       ๖.๑ ประเมินผลทดลองงานเจ้าหนท้ี ่จำนวน 2 ราย 

        7. การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่  
       ๗.๑ นำผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2567 

            8. การนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการพัฒนาระบบการ
จดัการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

       ๘.๑ การพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (ช่องทางการรับสมัคร ทดสอบ   
             ความรู้เบื้องต้นบนระบบ online) 
       ๘.๒ การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
ถูกต้องและทันสมัย โดยใช้ระบบ google work studio 

            9. การพัฒนาปรับปรงุทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ 
      ๙.๑ การจัดทำคู่มือการฝึกอบรม 

   10. ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำ แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
   11. การจัดสวัสดิการตามขอ้บังคับฯ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนของเจ้าหน้าที่  

        ๑๑.๑ การตรวจสุขภาพประจำปี 
        ๑๑.๒ จัดหาบริษัทประกันภัย 
        ๑๑.๓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /การออมเงิน 
 

กลยุทธ์ที ่2  การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ 

ตัวชี้วัด 1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง 
  2. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  
               2 ครั้ง/คน/ปี  
โครงการ/กิจกรรม  

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี  
               256๖ 

     ๑.๑ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ จำนวน 2 กิจกรรม 
     ๑.๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 5 กิจกรรม 
     ๑.๓ การพัฒนาความรู้เพ่ือบูรณาการในการปฏิบัติงาน จำนวน 9 กิจกรรม 
     ๑.๔ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 1 กิจกรรม 
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กลยุทธ์ที ่3  การสร้างความผูกพันเจ้าหน้าที่  

ตัวช้ีวัด        ความผูกพันของเจ้าหน้าทีท่ี่มตี่อองค์กรอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕0 
โครงการ/กิจกรรม  
    1. ดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
     2. พัฒนาระบบการหมุนเวียนงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
     3. การกำหนด Career Path ของตำแหน่งงาน 
     4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนัดีภายใน พกฉ. 
 5. การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันในองค์กร 

6. การสร้างขวัญกำลังใจ การให้รางวัล และการชมเชย 
7. การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ 
 

กลยุทธ์ที ่4  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ตัวชี้วัด       1. มีความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณภาพชีวิตที่ด ีร้อยละ 80 

       2. คะแนนในการประเมิน ITA ไม่ต่ำกว่า 95 คะแนน 
โครงการ/กิจกรรม  
  1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้ง 
               ปลกูฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
               งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน 

4. กิจกรรส่งเสริมการออมเงิน การบริหารการเงิน 
5. กิจกรรมจิตอาสา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ พกฉ. ปี 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาธิบาล 
กลยทุธ์ ที่ 13 การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบคุลากร สู่ smart officer 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 3 
การสร้างความผูกพันเจา้หนา้ที ่

กลยุทธท์ี่ 4 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมี

คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถเจา้หน้าที ่
 

ตัวชี้วดั : มีมาตรฐานในการ
ดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลที่มี
ความยุติธรรม โปร่งใส 

ตัวชี้วดั : จำนวนความผกูพันของ
เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรอย่างน้อย ไม่
ต่ำกวา่ร้อยละ ๕0 

ตัวชี้วดั :  
1. มีความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 80 
2. คะแนนในการประเมิน ITA ไม่
ต่ำกวา่ 95 คะแนน 
 

ตัวชี้วดั :  
1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเอง 
2. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/คน/ปี  
 

โครงการ/กิจกรรม   
1. การจัดทำ/ทบทวนโครงสร้าง
องค์กร/แบ่งส่วนงาน  
2. การดำเนินการด้านประเมิน
สมรรถนะ และการดำเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล   
3. การประเมินค่างาน 
4. การสรรหาและบรรจุอัตรา
กำลังคนลงตามโครงสร้าง 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำป ี
6. การเสนอผลประเมินการทดลอง
งานของเจ้าหน้าที ่
7. การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที ่
8. การนำระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
เนน้การพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
9. การพัฒนาปรับปรุงทบทวน
ข้อบังคับ ระเบียบ และขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ 
10. ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำ 
แบบฟอร์มที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน  
11. การจัดสวัสดิการตามขอ้บังคับฯ 
ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์
อื่นของเจ้าหน้าที ่

โครงการ/กิจกรรม 
1. ดำเนินการวางแผนสืบทอด
ตำแหน่งที่สำคัญตามแนวทางที่
กำหนดไว้ 
2. พัฒนาระบบการหมุนเวียนงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
3. การกำหนด Career Path ของ
ตำแหน่งงาน 
4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายใน พกฉ. 
5. การสำรวจคุณภาพชวีิต 
ความสุข ความผูกพันในองค์กร 
6. การสร้างขวัญกำลังใจ การให้
รางวัล และการชมเชย 
7. การดำเนินการขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ สริย าภ รณ์  ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม รวมทั้ง 
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
2. การประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิ
มนุษยชน 
4. กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน  
การบริหารการเงิน 
5. กิจกรรมจิตอาสา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และ
กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
256๖ 
 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ 



แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๑. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาบุคลากร เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรที่จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพ่ือรองรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดจนการรับมือสถานการณ์ที่ทำให้องค์กรหยุดชะงักได้ เช่น สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด ๑๙ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาจะต้องสามารถก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖6 ได้พิจารณาความสอดคล้องและยึดโยงกับ
ปัจจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ พกฉ. ได้แก่ การสํารวจความจําเป็นในการพัฒนา 
(Training Need Survey) นโยบายและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ระบบสมรรถนะ 
(Competency) ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย
ของพกฉ. เป็นเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วย เพ่ือใช้ในการวางกรอบการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรของ พกฉ ให้มีความครอบคลุมและสนองตอบต่อความจําเป็นและ ความต้องการขององค์กร ตลอดจน
บุคลากรขององค์กรซึ่งได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้ครอบคลุม เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูงและต้น จนถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุใหม่  
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
การเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทํางานเป็นทีมระหว่างบุคลากร ตลอดจนการ เสริมสร้างสุขภาพและ
พลานามัยทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 วัตถุประสงค ์

 (1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีใ่ห้มีสมรรถนะทุกด้าน ตามระดับพฤติกรรมที่องค์กรกําหนด 

 (2) เพ่ือเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่สูงขึน้ 

 (3) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมมุ่งมั่นในเรียนรู้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความรัก
ความสามัคคี และความผูกพันในองค์กร 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของ พกฉ. ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 9   พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการให้บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๑2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 13 การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer 

4. งบประมาณ 1,504,820 บาท 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่และผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. แนวทางการดำเนินการ 

 7.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

 7.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและเจา้หน้าที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรต่างๆ ประจำ 

 7.๓ เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง และการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร 

 7.๔ ส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีหรือไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

8. แผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 ตามแผนการพัฒนาบุคลากรของ พกฉ. กำหนดให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งได้รับการฝึกอบรมใน 1 ปี 
งบประมาณ คนละ 1 หลักสูตรเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ พกฉ. ดำเนินภารกิจ อำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี (2564 – 2566) ของแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยบุคลากรของ พกฉ. แต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ 
(๒) การพัฒนาขีดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(๓) การพัฒนาความรู้เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงาน 
(4) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู่ยุคดิจิทัล 
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละ

หลักสูตร และงบประมาณด้วย 
พกฉ. จึงได้จัดทำโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการ

พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตร
ด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ  

9. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ตุลาคม ๒๕๖5 – กันยายน ๒๕๖6) 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ 
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๑1. การติดตามประเมินผล 

แนวทางการประเมินผลการพัฒนา ระบบประเมินประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร  
ไดก้ําหนดไว้ คือ 

 11.1 การประเมินผลการพัฒนาโดยวิธีการฝึกอบรม กําหนดวิธีการประเมินผล 5 รูปแบบ ดังนี้ 

การประเมิน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ ์
ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

เครื่องมือ 

๑.การประเมิน
ปฏิกิริยา 
(Reaction 
Evaluation) 
 

เพ่ือประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าอบรม 
ต่อหลักสูตร
ฝึกอบรม 
 

ร้อยละค่าเฉลี่ย
ความ พึงพอใจ 
ของผู้เข้าอบรม
ต่อ หลักสูตร
ฝึกอบรม 
 

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ของผู้
เข้าอบรมต่อ 
หลักสูตร
ฝึกอบรมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80  

หลังจากการ
อบรมเสร็จสิ้น 

แบบประเมิน
ความพึง พอใจ
ของผู้เข้าอบรม
ต่อ หลักสูตร
ฝึกอบรม 
 

๒.การประเมิน
การเรยีนรู้ 
(Learning 
Evaluation) 
 

เพ่ือวัดระดับ
ความรู้หลัง การ
อบรม ว่ามี
ระดับ ความรู้
เพ่ิมข้ึนตาม 
วัตถุประสงค์
หรือไม่  
 

ร้อยละของผู้เข้า 
อบรมมีความรู้/ 
ทักษะ เพิ่มข้ึน 
 

ผู้เข้าอบรมมีผล
การ ทดสอบ
ความรู้ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

ก่อนการอบรม 
และ/หรือ หลัง
การ อบรมเสร็จ
สิ้น 
 

แบบทดสอบ
ความรู้ Pre-
test /Post-
test  
 

๓.การประเมิน
พฤติกรรม 
(Behavior 
Evaluation)  
 

เพ่ือประเมิน 
การนําความรู้ที่
ได้รับ ไปใช้หรือ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมใน
การทํางาน 
หรือไม่ 
 

ร้อยละค่าเฉลี่ย
ความ คิดเห็นใน
การนํา ความรู้
ที่ได้รับจาก 
หลักสูตร
ฝึกอบรมไป ใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นใน การ
นําความรู้ที่
ได้รับจาก 
หลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้ 
ในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อย กว่าร้อย
ละ 80 

หลังการอบรม 
เสรจ็สิ้น 1-6 
เดือน  
 

แบบสอบถาม
ติดตาม หลัง
การอบรม 1-6 
เดือน  
 

๔.การประเมิน
สรุปการ เรียนรู้
ด้วยตัวเอง 
(Self 
Summary) 
 

เพ่ือประเมิน
สรุปความรู้ 
ความเข้าใจที่
ได้รับหลัง การ
อบรม  
 

รายงานสรุป
การ ฝึกอบรม
ภายนอก 

ส่งรายงานสรุป
การ ฝึกอบรม
ภายนอกภายใน 
30 วัน 
 

หลังการอบรม 
เสร็จสิ้น ภายใน 
30 วัน หลัง
การ อบรมเสร็จ
สิ้น กรณีไม่ส่ง 
รายงานภายใน

แบบฟอร์ม
รายงานสรุป 
การฝึกอบรม
ภายนอก  
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การประเมิน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ ์
ช่วงเวลาที่
ประเมิน 

เครื่องมือ 

กําหนดจะ ใช้
เป็นข้อมูล 
ประกอบการ
พิจารณาส่ง เข้า
อบรมต่อไป 

 

๑1.๒ การประเมินผลการพัฒนาโดยไม่ใช้วิธีการฝึกอบรม กําหนดวิธีการประเมินผล 7 รูปแบบ ได้แก่ 
การประเมิน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ช่วงเวลา ที่

ประเมิน 
เครื่องมือ 

1. การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(Self 
Learning) 

เพ่ือให้บุคลากร
มีความ 
รับผิดชอบใน
การเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง 
โดย ไม่จํากัด
วิธีการ ช่องทาง 
การเรียนรู้และ
เวลา 

ผลประเมินการ
มีความรู้ และ
ทักษะเพ่ิมมาก
ขึน้ 

ผ่านการ
ประเมินผลการ 
มีความรู้และ
ทักษะเพ่ิม มาก
ขึ้น (ร้อยละ 
80) ภายหลัง
การเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
ภายใน 30 วัน 

แบบทดสอบ
ความรู้ -การ
สัมภาษณ์/
พูดคุย 

2. การปฏิบัติ
จริงใน 
ภาคสนาม (On 
the job 
Training) 

เพ่ือพัฒนา
ทักษะ 
(Skill Based) 
ให้บุคลากร 
เข้าใจและ
สามารถ 
ปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเอง 

ผลการ
ปฏิบัติงาน ผล
การปฏิบัติงาน
เป็นไป ตาม
เป้าหมายหรือที่ 
คาดหวัง 

ภายหลังการ
สอนงาน 

ระหว่าง
ปฏิบัติงาน 1-6 
เดือน 

การสังเกต
พฤติกรรม จาก
การปฏิบัติจริง
ของ พนักงาน 

3. การสอนงาน 
(Coaching) 

เพ่ือเสริมสร้าง
และ พัฒนา
ความรู้ 
(Knowledge) 
ทักษะ (Skill) 
และคุณลักษณะ 
พิเศษส่วน
บุคคล 

ผลประเมินการ
นํา ความรู้ที่
ได้รับจากการ 
สอนงานไปปรับ
ใช้ใน การ
ปฏิบัติงาน 

ผ่านการ
ประเมินผลการ 
นําความรู้ที่
ได้รับจาก การ
สอนงานไปปรับ
ใช้ใน การ
ปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 80)  

ภายหลังการ
สอนงาน 1-6 
เดือน 

แบบประเมิน
การนาํ ความรู้
ที่ได้รับจาก การ
สอนงานไป
ปฏิบัติ 
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การประเมิน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ช่วงเวลา ที่
ประเมิน 

เครื่องมือ 

(Attributes) 
ให้กับ บุคลากร 
 

4. การ
มอบหมายงาน 
(Job 
Assignment)  

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร พัฒนา
ความรู้ 
(Knowledge) 
ทักษะ (Skill) 
ให้สามารถ 
บริหารจัดการ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
ของการ
ดําเนินงาน 

สามารถ
ดําเนินงานได ้
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(ร้อยละ 100) 

ภายหลังจาก
การ มอบหมาย
งานภายใน 1-2 
สัปดาห์  

เอกสารอ้างอิง 
ได้แก่ แผนงาน 
รายงาน 
เอกสาร 
และบนัทึก เป็น 
ต้น 

5. การดูงาน
นอก สถานที่ 
(Site Visit)  

เพ่ือให้บุคลากร
ได้ไป 
สังเกตการณ์ 
สภาพแวดล้อม 
การกระทําหรือ
บุคคลที่ 
ต้องการ และ
นํามา 
ประยุกต์ใช้ใน
การทํางาน 

รายงานสรุป 
การศึกษาดูงาน 

ส่งรายงานสรุป 
การศึกษาดูงาน
ภายใน 30 วัน 

หลังการศึกษาดู 
งาน ภายใน 30 
วัน ภายหลัง
การศึกษา ดู
งาน 

แบบฟอร์ม
รายงานสรุป 
 

6. การ
มอบหมาย 
โครงการ 
(Project 
Assignment) 

ส่งเสริมให้
บุคลากร พัฒนา
ความรู้ 
(Knowledge) 
ทักษะ (Skill) 
ให้สามารถ 
บริหารจัดการ
โครงการ ที่
ได้รับมอบหมาย  
 

ร้อยละ
ความสําเร็จ 
ของการ
ดําเนินการ ตาม
แผนงาน
โครงการ 

สามารถดําเนิน
โครงการ ได้
ตามแผนงาน
โครงการ (ร้อย
ละ 100) 

ติดตาม
ประเมินผล ทุก
ไตรมาส 

เอกสารอ้างอิง 
ได้แก่ แผนการ
ดําเนินโครงการ 
(Action Plan) 

7. การติดตาม
แม่แบบ หรือผู้รู้ 
(Job 

เพ่ือให้บุคลากร
ได้เห็น 
การปฏบัติงาน

รายงานสรุปผล 
การติดตาม
แม่แบบ หรือผู้รู้ 

ส่งรายงาน
สรุปผล การ
ติดตามแม่แบบ

หลัง การ
ติดตามแม่แบบ
หรือ ผู้รู้ ภายใน 

แบบฟอร์ม
รายงาน สรุปผล
การติดตาม 



-6- 

 

การประเมิน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ช่วงเวลา ที่
ประเมิน 

เครื่องมือ 

Shadowing) จริง ทักษะที่
จําเป็นต้องใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ
แสดงออก และ
ทัศนคติของ
แม่แบบ หรือผู้รู้ 

หรือ ผู้รู้ภายใน 
30 วัน 

30 วัน 
ภายหลังการ
ติดตาม แม่แบบ
หรือผู้รู้ 

แม่แบบหรือผู้รู้ 
 

การติดตามและประเมินผลและการพัฒนา 
พกฉ. จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึง

ความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับ
การพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย 
หลังจากการ ได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 30 วัน นับแต่วันกลับ
จากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

3. นำผลการติดตามและประเมินผลของหัวหน้างาน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดหลักสูตร 
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากร 

๑๑. อัตรากำลัง 

ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) พกฉ. จำนวน 
83 อัตรา ประกอบด้วย 
ที ่ ประเภท จำนวน อัตราปัจจุบัน 
1 ผู้บริการระดับสูง 

1.1 รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
1.2 รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) 

 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

 
1 อัตรา 
1 อัตรา 

2 ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 3 อัตรา 1 อัตรา 
3 ผู้บริหารระดับต้น (ผู้อำนวยการสำนัก) 5 อัตรา 5 อัตรา 
4 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการระดับสูง 22 อัตรา 20 อัตรา 
5 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการระดับต้น 51 อัตรา 50 อัตรา 

 รวม  83 78 



12. แผนพัฒนาบุคลากร 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รูปแบบ 
อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

ปี 2565 ปี 2566 

ตัวช้ีวัดสะท้อนความสำเร็จ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

(กลุ่มเป้าหมาย  
Targer group) ต.

ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1. การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ                 
1.1 หลักสตูรดา้นการบริหารสำหรับรอง

ผู้อำนวยการ 
1. นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา 
2. นางสาวสำเภาว์  งามเชย 
 

 / รองผู้อำนวยการ  
จำนวน 2 ราย 

            ผู้บริหารได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะในการบริหารและการ
จัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารและมีเครือข่าย
เพิ่มมากขึ้น 

1.2 หลักสตูรเสรมิสร้างสมรรถนะนักบริหาร 
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ระดับสูง  
(นบส.)  
1. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ 
 

 / ผู้อำนวยการสำนัก 
จำนวน 1 ราย 

             

2. การพัฒนาขีดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิาน                 
2.1  การปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม ่ /  เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ 

การบรรจุใหม ่
            ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าท่ีใหม่

ที่ได้รับการพัฒนาทักษะมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและขององค์กร รวมถึง
รับทราบสิทธิประโยชน์ท่ีพึง
ได้รับตามระเบยีบ พกฉ. 

2.2  การทำงานเป็นทีม /  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
จำนวน 80 คน 

            ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านการทำงาน

- 7 - 
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รูปแบบ 
อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

ปี 2565 ปี 2566 

ตัวช้ีวัดสะท้อนความสำเร็จ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

(กลุ่มเป้าหมาย  
Targer group) ต.

ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

เป็นทีมและความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน 

2.3 เทคนิคการปฏบิัติงานสารบรรณ และการเขียน
หนังสือราชการ ศลิปะการใช้ถ้อยคำสำนวนใน
หนังสือราชการ 

/  เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 30 ราย 

            ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านการบันทึก
และการเขียนรายงานการ
ประชุม 

2.4 การพัฒนาบคุลากรในหลักสูตรที่มคีวามจำเป็น
ในการปฏิบัติงานตามกลุม่งาน / วิชาชีพ ที่
หน่วยงานภายนอกจัดขึน้ 
 

 / ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
25 คน 

 

            เจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ และเป็นมืออาชีพ
มากขึ้นหลังจากได้รับการอบรม 

2.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ทีด่้านการบริหาร 
งานบุคคล 

 / เจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบตัิงานดา้น
งานบุคคล จำนวน 2 ราย 

            เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดา้นงาน
บุคคลได้ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก หรือเข้ารับ
การอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงาน อย่างน้อย  
1 กิจกรรม พร้อมนำความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการทำงาน 

3. การพัฒนาความรู้เพ่ือบูรณาการในการปฏิบัติงาน                 
3.1 การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

เบื้องต้น 
/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี

จำนวน 80 ราย 
            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการ

ฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ
และทักษะด้านการดับเพลิงและ
การอพยพหนีไฟมากขึ้น 
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รูปแบบ 
อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

ปี 2565 ปี 2566 

ตัวช้ีวัดสะท้อนความสำเร็จ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

(กลุ่มเป้าหมาย  
Targer group) ต.

ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (จำนวน 2 ครั้ง) 
- การบริหารจัดการความเสี่ยง 
- การควบคุมภายใน 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
จำนวน 40 ราย 

            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่งและการควบคุม
ภายในและปรับใช้ในการทำงาน 

3.3 การบริหารเวลาและการจดัลำดับความสำคญั
ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 40 ราย 

            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
นำความรู้ดา้นการบริหารเวลา
และการจัดลำดับความสำคญั
ของงานไปประยุกต์ในการ
ทำงาน 

3.4 การเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
(จำนวน 2 ครั้ง) 
- การเขียน TOR และการตรวจรบัพัสด ุ
- ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจดัจ้าง
ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจดัซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ 
จำนวน 30 คน 

            ร้อยละ 80 ของผู้อบรมเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้างตาม
ระเบียบและหนังสือเวียนที่
กำหนดไว ้และสามารถนำมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   

3.5 การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างาน /  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ระดับสูง 

จำนวน 30 คน 

            ร้อยละ 80 ของผูบ้ริหารและ
เจ้าหน้าท่ีระดับหัวหนา้งานมี
ความรู้ความเข้าใจ นำความรู้
และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการ
ทำงาน 
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รูปแบบ 
อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

ปี 2565 ปี 2566 

ตัวช้ีวัดสะท้อนความสำเร็จ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

(กลุ่มเป้าหมาย  
Targer group) ต.

ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3.6 เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
จำนวน 80 คน 

            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการ
อบรม สามารถนำความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการ
ทำงาน 

3.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานตาม
แผนแม่บท พ.ศ. 2566 (9 หลักสูตร) 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 40 ราย 

            แผนแม่บทการพัฒนา พกฉ. 
บรรลุวตัถุประสงค์ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

3.8 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง (นบก.) 

 / เจ้าหน้าท่ี ป.สูง/อาวโุส 
จำนวน 4 ราย 

            เจ้าหนา้ที่ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะในการบริหาร การ
จัดการ และการสร้างเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

3.9 นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น (นบต.) 

 / เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 4 ราย 

            เจ้าหน้าท่ีได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะในการบริหาร การ
จัดการ และการสร้างเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 

3.10 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ  / ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 50 ราย 

            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับ
การศึกษาดูงาน ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ของ
หน่วยงานต้นแบบเพื่อนำมาปรับ
ใช้ในสำนักงาน 

4. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู่ยุคดิจิทัล                 
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

รูปแบบ 
อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

ปี 2565 ปี 2566 

ตัวช้ีวัดสะท้อนความสำเร็จ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภา
ยใ

น 

ภา
ยน

อก
 

(กลุ่มเป้าหมาย  
Targer group) ต.

ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4.1 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร (จำนวน 2 ครั้ง) 

/  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 40 คน 

            ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจใน
ทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 



แผนบริหารทรัพยากรบุคคล พกฉ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ไต
รม

าส
 1

 
 

ไต
รม

าส
 2

 
 

ไต
รม

าส
 3

 
 

ไต
รม

าส
 4

 
 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

       

1.1 (๑) การวิเคราะห์โครงสร้างสำนักงาน/
แบ่งส่วนงาน และกรอบอัตรากำลังของ
เจ้าหน้าที่ พกฉ. 
(๒) การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการทดลองการจัดตั้งกลุ่มงาน
แผนงาน ติดตามและประเมินผล 
(๓) และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน
แผนการจัดทำ และทบทวนกรอบ
อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ พกฉ. 
(ต้องการให้มีการเกลี่ยกำลังคนภายในเพ่ือ
ใช้งานได้อย่างเต็มที่และบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของ พกฉ.) 
 
 

๑. เพ่ือให้โครงสร้างสำนักงาน/
แบ่งส่วนงานที่ทางสำนักงานได้
ดำเนินการปรับปรุง/ทดลองใช้
โครงสร้างนั้นมีการดำเนินการที่
ทำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ทำให้งานขององค์การบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ 
พกฉ. และ 
๒. เพ่ือทบทวนความจำเป็น และ
เหตุผลในการขอเพ่ิมอัตรากำลัง 
และมีกรอบอัตรากำลังให้
เพียงพอต่อความต้องการ
อัตรากำลังของ พกฉ. เพื่อ
วางแผนในปีต่อไป 
 
 
 

พกฉ. มีแผนอัตรากําลัง ที่ไดรับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการโดย
คําแนะนํา คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖7 ) 

เจ้าหน้าที ่พกฉ. 
และหน่วยงานที่
มีเป้าหมายใน

การปรับเปลี่ยน 
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ไต
รม

าส
 1

 
 

ไต
รม

าส
 2

 
 

ไต
รม

าส
 3

 
 

ไต
รม

าส
 4

 
 

1.2 การดำเนินการด้านประเมินสมรรถนะ 
และการดำเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคล  โดย 
๑. สำรวจตำแหน่งงานที่ต้องมีการ 
ทบทวนใบกำหนดหน้าที่งานตามภารกิจ 
ใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้และภารกิจปัจจุบันที่มี 
การปรับเปลี่ยนหน้าที่งานกัน ประเมิน 
และติดตามผลการใช้สมรรถนะทุก
ประเภททุกตำแหน่ง 
๒. ประเมินและติดตามการดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

1. เพ่ือให้มสีมรรถนะทุกประเภท
ทุกตำแหน่งมีการใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2. เพื่อให้มขี้อมูลในการจัดทำ
แผนพฒันารายบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 
 

มีแนวทางในการเพ่ิมขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความเปน็มืออาชีพ และ
ดำเนินการตามแผนทุกตำแหน่ง ร้อยละ 
๘0 
 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

1.3 การประเมินค่างานโดยนำหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติที่กำหนดไว้จากคู่มือประเมนิค่างาน
มาประเมินตำแหน่งงานต่างๆ ของ
สำนักงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

เพ่ือให้มีการนำเครื่องมือประเมิน
ค่างานมาใช้อย่างเป็นมาตรฐาน 
 

ร้อยละ ๑00 ของทุกตำแหน่งมกีาร
ประเมินค่างานเรยีบร้อย 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

1.4 การสรรหาและบรรจุอัตรากำลังคนลงตาม
โครงสร้าง 
- ตรวจสอบตำแหน่งตามโครงสร้างที่ได้รับ

เพ่ือสร้างระบบการสรรหา
คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถคัดเลือกผู้ที่มีความรู้

คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานและผ่าน
ทดลองงาน ๑00 % 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     



-3- 

 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ไต
รม

าส
 1

 
 

ไต
รม

าส
 2

 
 

ไต
รม

าส
 3

 
 

ไต
รม

าส
 4

 
 

อนุมัติ 
- การตรวจสอบงบประมาณ 
- การสรรหา 
 

ความสามารถ ความเหมาะสม 
เข้าดำรงตำแหน่ง ดำเนินงานตาม
นโยบายผู้อำนวยการ ภายใต้
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง โดยการนำ
คูม่ือในการสรรหาบุคคลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลการใช้งาน 

๑.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
1. จัดทำฟอร์มข้อตกลงงาน และ
แผนพัฒนารายบุคคล 
2. กำหนด KPI ระหว่างผู้บังคับบัญชากบั

ผู้ปฏิบัตงิาน 
3. ทบทวน  KPI 
4. กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการประเมิน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
5. สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. เพ่ือนำผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนา  
และปรับปรุงด้านทรัพยากร
บุคคล 
2. เพ่ือนำผลการประเมินไป
ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 
 

1. เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ (ตามข้อบังคับฯ) 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม KPI ที่กำหนดไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ไต
รม

าส
 1

 
 

ไต
รม

าส
 2

 
 

ไต
รม

าส
 3

 
 

ไต
รม

าส
 4

 
 

1.6 การเสนอผลประเมินการทดลองงานของ
เจ้าหนา้ที่ 

1. เพ่ือให้มีการดำเนินงานตาม
ข้อบังคบัคณะกรรมการฯ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2563 เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กำหนด 

1. เจ้าหน้าที่ผ่านการทดลองงาน 
2. เจ้าหน้าที่ผ่านการทดลองงาน ร้อยละ 
100 

     

๑.7 การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือน
เจ้าหน้าที่สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพือ่ให้การเพ่ิมเงินเดือน
เจ้าหน้าทีส่อดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในเกณฑ์ได้รับเลื่อน
เงินเดือน ได้เลื่อนเงินเดือนทุกราย และ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

เจ้าหน้าที่ พกฉ. 
 
 

 

    

๑.8 การนำระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการพัฒนา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
1. การพัฒนาเครื่องมือในการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร (ช่องทางการรับ

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลดำเนินไปอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการของ
แต่ละกิจกรรม 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     



-5- 

 

ลำดับ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
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สมัคร ทดสอบความรู้เบื้องต้นบนระบบ 
online) 
2. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล
บุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความถูกต้องและทันสมยั โดยใช้ระบบ 
google work studio 

๑.9 การพัฒนาปรับปรุงทบทวนข้อบังคับ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ 
 

เพ่ือพัฒนาและทบทวนข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ ทันสมยัและ
เหมาะสม 

 มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับ
กฎหมายปัจจุบันร้อยละความสำเร็จของ
การปรับปรุงทบทวนข้อบังคับฯ 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

1.10 การจัดทำคู่มือการฝึกอบรม เพ่ือให้มีการจัดทำคู่มือการ
ฝึกอบรมแนะนำแนวปฏิบัติใน
งานการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ได้
รับทราบและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 

มีการจัดทำคู่มือการฝึกอบรม เรียบร้อย 
๑ เล่ม 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา 

ไต
รม

าส
 1

 
 

ไต
รม

าส
 2

 
 

ไต
รม

าส
 3

 
 

ไต
รม

าส
 4

 
 

1.11 ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำ แบบฟอร์มที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือให้มเีครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของการจัดทำแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

1.12 การจัดสวัสดิการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของ
เจ้าหน้าที่  
1) การตรวจสุขภาพประจำปี 
2) จัดหาบริษัทประกันภัย 
3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /การออมเงิน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  
สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการบริการด้าน
สุขภาพทีเ่หมาะสม ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ 
2. เจ้าหน้าที่เขา้รับการตรวจสุขภาพ 
ร้อยละ 50 
3. เจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มครองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

1.13 การจัดการความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน
ในแต่ละด้านไว้ในระบบจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 

เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

การรบัรู้ของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 60 เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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2. การพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ 

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปี 256๖ 
(๑) การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและ
การบริหาร 
    จัดการ จำนวน 2 กิจกรรม 
(๒) การพัฒนาขีดสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  
     จำนวน 5 กิจกรรม 
(๓) การพัฒนาความรู้เพ่ือบูรณาการใน
การปฏิบัติงาน   
     จำนวน 9 กิจกรรม 
(4) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู่ยุค
ดิจิทัล จำนวน 1 กิจกรรม 
 
 
 

เพ่ือให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตาม
แผนที่วางไว้ 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สมรรถนะ
ทักษะและความสามารถตามแผนพฒันา
รายบุคคล 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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3. การสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าที่        
3.1 ดำเนินการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่

สำคัญตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
เพ่ือเตรียมกำลังคนที่มี
ความสามารถ โดดเด่นเป็นที่
ประจกัษ์ ให้มคีวามพร้อมสำหรับ
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ 

มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ ได้ร้อย
ละ ๘0 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

3.2 พัฒนาระบบการหมุนเวียนงานสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีเครื่องมือในการช่วย
พัฒนาบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพในการทำงาน 
เรียนรู้งานใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การปฏิบัติระหว่างกัน 

มีข้อมูลประกอบการวางแผนการ
หมุนเวียนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ตามความจำเป็น ได้
ประมาณร้อยละ ๕0 ของผู้แสดงความ
จำนงในการหมุนเวียนงาน 

เจ้าหน้าที ่พกฉ. 
 
 

 

    

3.3 การกำหนด Career Path ของตำแหน่ง
งาน 
 
 
 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ว่าการที่
จะได้รับความก้าวหน้าหรือ ได้รับ
การเลื่อนไปดำรงตำแหน่งสำคัญ
ในองค์กรนั้น จะต้องผ่าน
ประสบการณ์การทำงานหรือ 
รับผิดชอบงานอะไรบ้าง 
 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ 
หลักเกณฑ์  

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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3.4 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายใน 

พกฉ. 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหัวหน้างาน กับเจ้าหน้าที่ 
และภายในครอบครัวด้วย 

มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ ๘0 

     

3.5 การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข  
ความผูกพันในองค์กร 

เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานใช้เป็นแนว
และทิศทางการพัฒนาสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ความสุข ความ
ผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานร้อยละ 
65 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

3.6 การให้รางวัลและยกย่องชมเชย  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
สร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

มีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการยกย่องในผลงาน
ดีเด่นตามเกณฑ์ทีก่ำหนดไว้ 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

3.7 การดำเนนิการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความ
จงรักภักดีต่อสถามบัน 

1. เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตาม
เกณฑ์การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ์ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับอนุมัติอย่าง
น้อย 2 คน 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     
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4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
4.1 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมใน

การทำงาน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กร
คุณธรรม รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการ
ทุจริต 
2. เพื่อให้มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน  

1. บุคลากรมีความตระหนักถึง
ความสำคญัของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ร้อยละ 80 
 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

4.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ปลอดจาก
การทุจริต  

1. หน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานทำให้เกิดความตระหนักและ
ให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. พกฉ. ไดค้ะแนนไม่ตำ่กว่า 95
คะแนน 
 

เจ้าหน้าที ่พกฉ.     
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4.3 กิจกรรมส่งเสริมด้านมนุษยชน 1. เป็นองค์กรปลอดจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้รับการ
คุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เขา้ร่วมโครงการองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 
2566 

พกฉ. เข้ารว่มโครงการองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2566 

เจ้าหน้าที่ พกฉ.     

 


