
 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 

 
มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ด้านการท างาน ๑. ส่งเสริมและพัฒนา 
สภาพแวดล้อม ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตร
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
(Healthy Work Place) 

ร้อยละ ๘๕ โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่  
น่าท างาน (Healthy Work Place)  
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม ๕ ส. และ Big Cleaning 
Day 
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการปรับปรุงสถานที่ท างานใหม่
ให้มีสภาพ แวดล้อมที่ดี น่าอยู่  
น่าท างาน และขยายสถานที่จอดรถ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร
ให้มากยิ่งขึ้น 
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๑. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการจัดหา/ซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 
และคุณสุภาพร (KPI) 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ 
เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 



 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ด้านการท างาน  ๑. ส่งเสริมและพัฒนา 

สภาพแวดล้อม ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตร
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน (ต่อ) 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
(Healthy Work Place) 

ร้อยละ ๘๕ กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน  
- รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า –  
น้ าประปา   
- การใช้กระดาษรีไซเคิล  
- การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  
- มาตรการประหยัดพลังงาน 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 
และคุณกุลธิดา 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ของส่วน/ฝ่าย ในแต่ละเดือน 
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของพนักงานขับ
รถยนต์ของหน่วยงานที่
ได้รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ โครงการฝึกอบรมพนักงาน 
ขับรถยนต์ในการดูแลสภาพรถ 
ให้พร้อมส าหรับการท างาน 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
คุณวุฒิชัย  

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของการด าเนินการ
รักษาความปลอดภัยในที่
ท างาน 

ร้อยละ ๑๐๐ โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย, การติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด และการติดตั้งถังดับเพลิง 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
คุณวุฒิชัย , คุณทิวาพร 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย 

ร้อยละ ๑๐๐ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW, 
คุณวุฒิชัย, คุณทิวาพร 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 



 

 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ด้านการท างาน ๒. หน่วยงานมีการจัดระบบ 

วิธีการท างานที่เหมาะสม
และชัดเจน รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การท างาน 

ร้อยละของส่วน/ฝ่าย ที่มี
การจัดท าคู่มือและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ โครงการจัดท าคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน 
ใสสะอาด 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

ร้อยละของส่วน/ฝ่ายที่มี
การพัฒนาส่งเสริมระบบ
และวิธีการท างาน เพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Cop)   
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่ 
น่าสนใจ (พนง.รก.+ลจ.)  
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระราช 
ด ารัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นข้อคิดในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต (พนง.
รก.+ลจ.) 
- กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW, 
คุณวุฒิชัย (KPI) 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๖ 
เดือน ๑๒ เดือน 

ร้อยละของส่วน/ฝ่าย ที่มี
การพัฒนาบุคลากรภายใต้
ตัวชี้วัดส าหรับประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหาร : ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

รอ้ยละ ๘๐ โครงการพัฒนาบุคลากรภายใต้
ตัวชี้วัดส าหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร : ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน IDP 
(KPI) 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 

 

 



 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 ๓. หน่วยงานมีการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรสามารถพัฒนา
ความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน และได้รับการ
ยอมรับนับถือ 

จ านวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

๑ ครั้ง/ป ี โครงการยกย่องชมเชยให้รางวัลตอบ
แทนแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในหน่วยงาน 
 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน  
ใสสะอาด 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

ด้านส่วนตัว ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
บุคลากรเอาใจใส่ และมี
ความรู้ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมดูแล
สุขภาพร่างกาย 

ร้อยละ ๘๐ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
- ตรวจวัดสายตา 
- ตรวจฟัน 
- ตรวจร่างกาย 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW, 
คุณทิวาพร 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

โครงการส่งเสริมความรู้ความ 
สามารถในการดูแลสุขภาพ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพและการป้องกัน
โรคภัย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์, บอร์ด
นิทรรศการ, เว็บไซต์ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้มีการออกก าลัง 
กาย เช่น ปิงปอง, เต้นแอร์โรบิค, 
แบดมินตัน, ขี่จักรยาน เป็นต้น 
- กิจกรรมส่งเสริมให้มีการดูแล 
สุขภาพ เช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่
ในช่วงเข้าพรรษา, เข้าพรรษา 
ลดอว้น สร้างบุญ, เมาไม่ขับ เป็นต้น 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW 

๑. รายงานผลภายหลัง 
การด าเนินงาน และรอบ 
๖ เดือน ๑๒ เดือน 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 



 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ด้านส่วนตัว  ๒. เสริมสร้างให้บุคลากรมี 
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท างาน และด ารงชีวิต
โดยยึดหลักตามแนวทาง
ของศาสนา 

จ านวนครั้งในการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

๒ ครั้ง/ป ี กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวใน
วาระส าคญัต่างๆ  เช่น วันเด็ก, วัน
พ่อ, วันแม่, วันครอบครัว เป็นต้น 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
ผู้แทน ส่วน/ฝ่าย , 
เลขาคณะท างานแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

๑-๒ ครั้ง/ป ี โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และประสิทธิภาพในการท างาน  
- การฟังบรรยายธรรมะ 
- การท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ 
ทางศาสนา 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
ผู้แทน ส่วน/ฝ่าย , 
เลขาคณะท างานแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
- การสแกนนิ้วมือ ก่อน-หลัง  
การท างาน (ตรงต่อเวลา, ความ
ซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบ) 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้ประสานงาน :  
คุณวุฒิชัย 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร 

๑ ครั้ง/ป ี กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น  

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน  
ใสสะอาด 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน (สิ้นเดือน 
มี.ค.) และรอบ ๑๒ เดือน  



 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ด้านสังคม ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต 

สาธารณะ และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสังคมเพ่ิมมากขึ้น 

จ านวนครั้งในการจัด 
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ป ี

กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ต่อสังคม  
- การบริจาคโลหิต, สิ่งของ, เงิน  
- การบริจาคสิ่งของให้แก่ 
ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร 
- จิตอาสา 
- การให้บริการฉีดวัคซีนและท าหมัน

แก่สุนัขและแมว 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW,
เลขาคณะท างาน
พัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมี 
ความรักความสามัคคี
ภายในองค์กร และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง/ป ี

กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่, วันสงกรานต์ (รดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่), งานเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี  เป็นต้น 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน : 
ผู้แทน ส่วน/ฝ่าย , 
เลขาคณะท างาน HW 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดอืน 

จ านวนกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
หน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงาน 

อย่างน้อย  
๑ กิจกรรม 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
- กีฬาสี 
- สภากาแฟ 
- สภานมล้านนา 
- การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย Line และ 

Facebook  

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน HW,
เลขาคณะท างาน IT 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

ร้อยละของ ส่วน/ฝ่าย  
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมบูรณาการการท างาน 
- การให้บริการฉีดวัคซีนและท าหมัน 
แก่สุนัขและแมว 

- เจ้าภาพหลัก :  
ทุกส่วน/ฝ่าย 
- ผู้ประสานงาน :  
เลขาคณะท างาน
พัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๙ 
เดือน ๑๒ เดือน 



 

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
ด้านเศรษฐกิจ ๑. หน่วยงานมีการจัด 

สวัสดิการเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากสวัสดิการ
ของรัฐ เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 

จ านวนสวัสดิการที่
หน่วยงานจัดให้บุคลากร
เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
สวัสดิการของรัฐ 

อย่างน้อย 
๒ สวัสดิการ 

สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้บุคลากร
เพ่ิมเติมจากสวัสดิการของรัฐ 
- สหกรณออมทรัพย์ 
- การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
- ร้านค้าสวัสดิการ 
- โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
- การประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่างๆ 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
คุณทิวาพร, คุณวุฒิชัย 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

๒. หน่วยงานส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการออม
และการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ 

จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การออมและการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 

อย่างน้อย 
๑ กิจกรรม 

กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การออมและการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 
- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร 
ยึดหลักในการด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
- สวัสดิการทุนการศึกษา  
(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์) 
- อบรมอาชีพเสริม/จัดจ าหน่าย 
สินค้าราคาถูก 
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- โครงการอาหารกลางวัน/ปลูกผัก 
ไว้กินเอง 

- เจ้าภาพหลัก :  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ผู้ประสานงาน :  
คุณทิวาพร, คุณวุฒิชัย 

รายงานผลภายหลังการ
ด าเนินงาน และรอบ ๑๒ 
เดือน 

 


