
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
_______________________ 

 ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีการสร้างขวัญก าลังใจและ
ความพึง พอใจแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
   1. ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 
เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวนทั้งสิ้น 32 ราย ดังนี้     n = 32  

ที่   รายการ  จ านวน  ร้อยละ  

1.  
  

เพศ  
  

ชาย  10 31.25 

หญิง  22 68.75 
2.  
  
  
  
  

อายุ  
  
  
  
  

น้อยกว่า 25 ปี  - - 

25 – 35 ปี  9 28.12 

36 – 45 ปี  9 28.12 

46 – 55 ปี  5 15.62 

มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป  7 21.87 

3.  
  
  

การศึกษา  
  
  

ต่ ากว่าปริญญาตรี  4 12.50 

ปริญญาตรี  27 84.37 

ปริญญาโท  6 18.75 

4.  
  
  
  

ประสบการณ์การท างาน  
  
  
  

น้อยกว่า 10 ปี  12 37.50 

10 – 20 ปี  10 31.25 

21 – 30 ปี  1 3.12 

มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป  8 25 

5.  

  

ประเภท  

  

ข้าราชการ  28 87.50 

ลูกจ้างประจ า  1 3.12 

พนักงานราชการ  1 3.12 
  จ้างเหมาบริการ 1 3.12 
6.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระดับสายงาน      

ข้าราชการ  

  
  
  
  
  
  

ลูกจ้างประจ า  2 6.25 

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  0 0 

ทั่วไป ระดับช านาญงาน  4 12.50 

ทั่วไป ระดับอาวุโส  0 0 

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ  9 28.12 

วิชาการ ระดับช านาญการ  8 25 

วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  5 15.62 

อ านวยการ ระดับสูง  1 3.12 

พนักงานราชการ  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 3.12 
จ้างเหมาบริการ 1 3.12 



  
  จากข้อมูลทรัพยากรบุคคลของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ท าให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม ทราบถึงทิศทางของการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล เห็นได้ทรัพยากรบุคคลที่
มีอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.87 นั่นหมายความว่า อีกภายในอีก 5 ปี ข้างหน้าหรือน้อยกว่านั้น 
บุคคลเหล่านี้จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมากมาย 
ดังนั้น ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจึงให้ความส าคัญในการที่จะถอดองค์ความรู้จากทรัพยากร บุคคล
เหล่านั้น เพ่ือน ามาใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้ าที่ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป  
  2. การสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจแก่บุคลากร        
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจและความ 
พึงพอใจแก่บุคลากร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีแนวทางการสร้างขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้  
 2.1 การจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  

(1) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียม เรื่องสวัสดิการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ การก าหนดภาระงาน ทุกส่วนให้
มีคุณค่าเสมอเหมือนกันหมด มิใช่ต าแหน่งหนึ่งมีความส าคัญมากกว่าต าแหน่งอ่ืน ๆ การให้ สวัสดิการกับ
เจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกระดับ เช่น การจัดสรรเบี้ยเลี้ยงในอัตราที่ เหมาะสม การ
จัดสรรน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการตามความเหมาะสม เป็นต้น  

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามสร้างการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในยามล าบากหรือ เดือดร้อน 
หรือต้องการความช่วยเหลือ โดยเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่จะเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ หาหนทางในการให้ความช่วยเหลือตามแล้วแต่กรณีที่สามารถด าเนินการได้ เช่น การจัดสวัสดิการ
บ้านพักราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างปฏิบัติงาน การจัดพวงหรีดและ
ช่วยเงินฌาปนกิจ กรณีบิดามารดาของเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เป็นต้น  
 2.2 การจัดการสื่อสาร  

(1) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามตั้งวัฒนธรรมการสื่อสารร่วมกัน ก าหนดการ พูดจาจะต้องมี
การติดวิเคราะห์ก่อนพูดเสมอ เพราะการสื่อสารไปยังผู้อ่ืน แม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ใน ส านักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงครามก็ตาม แต่หากไม่สนิทสนมกันอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย แต่หากเป็น เพ่ือนร่วมงานที่สนิม
กันอาจจะไม่เป็นปัญหามากนัก โดยพูดจาแบบพ่ีน้องหรือตามวัฒนธรรมที่ใช้กันอยู่ เพียงแต่การสื่อสารจะต้องดู
บุคคลและเวลาเป็นหลักด้วย  

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามต้ังกติกาในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน กับผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าจะไม่โกหกเพ่ือหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่พูดค าหยาบอันเป็นที่มาของ
ความไม่สบายใจของเพ่ือนร่วมงาน จะไม่พูดส่อเสียดเพ่ือท าลายความสัมพันธ์ของ เพ่ือนร่วมงาน จะไม่พูดเพ้อ
เจ้อไร้สาระหาประโยชน์มิได้ อันเป็นลดคุณค่าของตนเอง   

(3) การสื่อสารของส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปเพ่ือการสร้างขวัญและ ก าลังใจให้แก่
กันแล้วกันอย่างสม่ าเสมอ เพราะการพูดที่มีวาจาไพเราะ เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้พูดย่อม ได้รับชื่นชม ค ายก
ย่องจากผู้บริหาร และที่ส าคัญจะต้องใช้ค าพูดของตนเองไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนอย่าง เด็ดขาดโดยเฉพาะเพ่ือน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
  



1) การบริหารแบบวัฒนธรรมครอบครัว  
(1) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก าหนดการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกัน เปิด

โอกาสให้กับเจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือท าให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามประสบ ความส าเร็จ 
สร้างพลังในการแก้ไขมีปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากขนาดไหนก็ตาม เจ้าหน้าที่มีใจที่จะเข้าไป
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะหากปัญหาลุกลามใหญ่ขึ้นก็จะส่งผลประทบไปยัง เจ้าหน้าที่รายอ่ืน ๆ อีก
มากมาย  

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาระบบการท างานเป็นทีม เพราะว่า การท างาน
เป็นทีมจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ เนื่องจากลดขั้นตอนในการสั่งการลงได้อย่าง รวดเร็ว 
นอกจากนี้ การท างานเป็นทีมยังมองถึงประเด็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในทีมงานที่ประสบปัญหา ส่วนตัวหรือ
ปัญหาครอบครัวก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไข จะเป็นจุดอ่อนส าหรับ การปฏิบัติงานที่
ไม่น าไปสู่ความส าเร็จในเชิงพันธกิจขององค์กร   

(3)ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงในการ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ซึ่งบางครั้งก็ต้องอาศัยเวลา แต่ก็ด้วยความรักความเอ็นดูในรุ่นน้องที่เข้ามาปฏิบัติงาน ใหม่ที่ไร้
ประสบการณ์ หากไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ย่อมจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย ๆ หากเป็น ภารกิจที่ส าคัญก็
ส่งผลต่อความส าเร็จ จึงต้องอาศัยความเป็นพ่ีเป็นน้องคอยถ่ายทอดความรู้อย่างอดทน เพ่ือจะได้เห็นต้นกล้า
เติบโตอย่างแข็งแรงภายใต้ความรักเหมือนเป็นพี่น้องเดียวกัน   

(4) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาคุณลักษณะของกัลยาณมิตรให้กับ เจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากความเป็นกัลยาณมิตรจะไม่คิดร้าย ไม่ท าร้าย ไม่พูดจา ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่
กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นจะส่งผลต่อไปยังความอ่อนด้อยใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรจนท าลายขวัญและก าลังในการปฏิบัติ  
2) การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่  

(1) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย มีความไว้ใจต่อเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจหรือการมอบหมายภารงานที่ส าคัญ ๆ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บางครั้งเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ก็ไม่จ าเป็นจะต้องเรียกดู 
ผลงานให้เกิดความอึดอัดขัดใจ ซึ่งหากมีการเรียกดูหลักฐานหรือผลงานใด ๆ จะกลายเป็นเรื่องของการ 
ตรวจสอบในลักษณะการจับผิดที่ท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกที่ไม่ดี   

(2) เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จะไม่ถือตัวถือตนมากจนเกินไป โดย สร้างกิจกรรม
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การทานอาหารร่วมกันบ่อยๆ การท ากิจกรรม 5 ส. เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น   

(3) เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม มีความสม่ าเสมอทางด้านพฤติกรรมของตนเอง เพราะการท างานร่วมกัน เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่ 
รอบตัวเราย่อมมองเห็นอัตลักษณ์หรืออุปนิสัยเฉพาะ เช่น การเดิน การทักทาย การไหว้ การทานอาหาร การ
พูด และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ทุกคนย่อมมีพฤติกรรมเป็นแบบฉบับของตนเอง แต่ เมื่อใดพฤติกรรม 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมย่อมสะท้อนสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม เช่น จากที่เคยทานอาหารร่วมกัน แต่มา วัน
หนึ่งกลับไม่มาทานอาหาร ร่วมกันย่อมเป็นสิ่งที่แปลกท าให้กลุ่มผู้ที่เคยท ากิจกรรมร่วมกันจะเปลี่ยน ทัศนคติใน
การมองผู้อื่นและเริ่มไม่ไว้วางใจกัน   

(4) ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามสร้างบรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งจะ มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติงานในแต่ละวันอาจจะมีการหยอกล้อ กันบ้างเพ่ือ



ความสนุกสนาน การไม่เห็นแก่ตัวมากจนเกินไปท่ีผู้อื่นมองว่าเอาเปรียบผู้อ่ืน การสร้างค าพูด เพ่ือให้ก าลังซึ่งกัน
และกัน การมอบของขวัญเมื่อปฏิบัติงานนั้นส าเร็จลงไป เป็นต้น ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่มี ความสุขในการปฏิบัติงาน   

(5) เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีการเยี่ยมเยือนกลุ่ม/ฝ่าย พบปะกันบ่อย ๆ ท าให้เกิด ความสนิทสนม
กันมากขึ้น โดยการไปนั่งพูดคุยเพ่ือรับรู้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่าง
ทั่วถึงทั้งหมด ท าให้สัมพันธภาพระหว่างเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กับ เจ้าหน้าที่ดีขึ้น  
   3. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้  
1) การศึกษางานไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน ได้แก่ การให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ที่ยัง ไม่รู้จักงานดีพอให้ศึกษา

งานจากเจ้าหน้าที่ที่บรรจุมาก่อนหรือเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า เป็นต้น  
2) การศึกษางานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ได้แก่ การให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ที่ยังไม่รู้จักงานดีพอ ก่อนจะไปปฏิบัติงานใน

ระดับอ าเภอหรือปฏิบัติงานในกลุ่มที่ตนเองได้รับการบรรจุ ให้มีการศึกษางานแต่ จากกลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือให้
ได้รับการแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เป็นต้น  

3) การศึกษางานในฐานะผู้ช่วย ได้แก่ การให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ท างานในฐานะลูกมือหรือเป็นผู้ช่วยไปพลาง
ก่อน เพ่ือให้ได้รับการศึกษางานเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เป็นต้น  

4) การฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน ได้แก่ การส่งเสริมและ สนับสนุนเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ได้รับการเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา ทั้งที่หลักสูตรระยะสั้น และระยะ ยาว ทั้งที่เป็นส่วน
ของที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้น  

5) การฝึกอบรมเพ่ือการเป็นนักบริหาร ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมทั้งทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพการเป็นนัก
บริหาร  

6) การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นส่วนของที่กรมส่งเสริม การเกษตรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้น  

7) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและเพ่ิมพูนความรู้ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนเปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่ ได้รับ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและเพ่ิมพูนความรู้ อาทิเช่น การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning เป็นต้น  

  


