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บทที ่1 
แนวคิดก่ียวกับ HR Scorecard กับการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

          
HR Scorecard คืออะเร 

HR Scorecard คือคร่ืองมือสําหรับ฿ชຌประมินผลสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร พ่ือ
นําเปสูการพัฒนาละพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนขององค์กร ฿หຌมีความขຌมขใงละสอดรับกับภารกิจขององค์กร 
ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ มีมติหในชอบตอหลักการ องค์ประกอบ
ละวิธีการประมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2547) ดย฿ชຌชือ่ป็นภาษาเทยวา 
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” ทนความหมายของ HR Scorecard 
 
องค์ประกอบของ HR Scorecard 

จากการศึกษาละวิคราะห์บบผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ก่ียวกับการประมินระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐละอกชน  ทัๅง฿นละตางประทศประกอบกับนวทางการประยุกต์฿ชຌ฿น
ราชการพลรือนเทย สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดองค์ประกอบของการประมินผลสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคลเวຌ 4 สวน ดังนีๅ 

1. มาตรฐานความสํารใจของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึงผลการ
บริหารราชการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งป็นป้าหมายสุดทຌายที่สวนราชการตຌองบรรลุ  

2. ปัจจัยที่จะนําเปสูความสํารใจ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นยบาย ผนงานครงการ 
มาตรการละการดํานินการตางๆ ดຌานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทํา฿หຌสวนราชการละจังหวัด บรรลุ
มาตรฐานความสํารใจ 

3. มาตรวัดหรือตัวชีๅวัดความสํารใจ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บงชีๅวาสวน
ราชการละจังหวัด มีความคืบหนຌา฿นการดํานินการตามนยบายผนงาน ครงการละมาตรการดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึง่มีความสอดคลຌองกับมาตรฐานหงความสํารใจจนบรรลุป้าหมายที่ตัๅงเวຌมากนຌอย พียง฿ด 

4. ผลการดํานินงาน หมายถึง ขຌอมูลจริงท่ี฿ชຌป็นหลักฐาน฿นการประมินวา สวนราชการละจังหวัดเดຌ
ดํานินการตามนยบาย ผนงานครงการละ มาตรฐานดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลຌองกับ
มาตรฐานหงความสํารใจ 
 
ประยชน์ของ HR Scorecard 

1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นสวนราชการของตนอง ละสามารถ
บริหารกําลังคน฿หຌกิดประยชน์สงูสดุตอสวนราชการเดຌ 

2. สรຌางสมรรถนะละความขຌมขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการอันจะนําเปสู
สมรรถนะที่ปฏิบัติงาน฿นฐานะป็นหุຌนสวนชิงยุทธศาสตร์฿นการบริหารราชการของสวนราชการ 

3. ชวยกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ละนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ฿หຌมีความ
ชดัจนย่ิงขึๅนสามารถนํามาปฏิบัติเดຌจริง 

4. ป็นกลเกที่ชื่อมยง฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัๅง฿นระดับนยบายระดับยุทธศาสตร์ ละระดับ
ปฏิบัติการ฿หຌมีความประสานสอดคลຌองกัน 
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มาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
มาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) เดຌก 
 มิติที ่1  มาตรฐานดຌานความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
 มิติที ่2  มาตรฐานดຌานประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
 มิติที ่3  มาตรฐานดຌานประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
 มิติที ่4  มาตรฐานดຌานความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
 มิติที่ 5  มาตรฐานดຌานคุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิติกับการทํางาน (Quality of 
work-life and Work-life balance) 
 

 

มิติที่ 1 ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง การที่สวนราชการมีผน       
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ละมีนวทางละวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังตอเปนีๅ 

(1) ผนอัตรากําลังของสวนราชการ 
(2) ผนสรรหา บรรจุ ละตงตัๅง 
(3) ผนบริหารจัดการกลุมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงพ่ือตรียมละพัฒนาอยางป็น

ระบบ 
(4) ผนการสรຌางละพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ พ่ือสรຌางความตอน่ือง฿นการบริหารราชการ 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง
กิจกรรมหรือกระบวนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional Activities)                   
มีลักษณะดังตอเปนีๅ 

(1) สัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพของ
บุคคล 

(2) ฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตຌอง พรຌอมที่จะนําเป฿ชຌประยชน์อยู
สมอ 

(3) การพัฒนาระบบสารสนทศพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสทิธิภาพย่ิงขึๅน 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นยบาย ผนงาน ครงการ ละมาตรการดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ กอ฿หຌกิดผลดังตอเปนีๅ 

(1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(2) สนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌละพัฒนาอยางตอน่ือง พ่ือพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ 

มิติที่ 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Accountability) หมายถึง การที่สวน
ราชการจะตຌอง 

(1) การสงสริม฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการมีธรรมาภิบาล 
(2) บทบาทของผูຌนําองค์กรตอการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลพ่ือการกํากับดูล

องค์กรที่ด ี
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life 

and Work-life balance) หมายถึง การที่สวนราชการมีนยบาย ผนงาน ครงการละมาตรการ ซึ่งจะนําเปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ดังนีๅ 

(1) สภาพวดลຌอม฿นการทํางาน 
(2) ระบบการทํางานที่อืๅอประยชน์รวมกันระหวางปัจจกบุคคลกับองค์กร 

 สวนราชการมีบทบาท฿นการบริหารยุทธศาสตร์ดຌานทรัพยากรบุคคล฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
ความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการกําหนด
ตัวชีๅวัดความสํารใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลละคาป้าหมาย (Target) ที่ชัดจน พ่ือ฿หຌมีการนําเปสู           
การปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ละมีจุดนຌน฿หຌกิดผลตามตัวชีๅวัดละระดับป้าหมายที่ตຌองการ  
 ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะป็นสวนหนึ่งของผนยุทธศาสตร์ของสวนราชการ ดังนัๅน 
ผนกลยุทธ์กรบริหารทรัพยากรบุคคล จึงป็นผนที่มุงนຌนการสนับสนุน฿หຌกําลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจ           
เดຌบรรลุป้าหมายตามผนยุทธศาสตร์ของสวนราชการ ละมีความพรຌอมที่จะขับคลื่อนสวนราชการ              
฿หຌกຌาวหนຌา 
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บทที ่2 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ป้าหมายหลัก และประดในยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์

 
วิสัยทัศน์ 

“ป็นองค์การท่ีนําละขับคลื่อนการปศสุตัว์เทย สูความมัน่คง มั่งค่ัง ละย่ังยืน฿นตลาดลก” 

 
พันธกิจ 
 

ประดในหลกั พันธกิจ 
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ     
ปศุสัตว ์

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสตัว์ (ดยครอบคลมุทัๅงบุคลากรกรม กษตรกร 
อาสาปศุสตัว์ ละผูຌประกอบการ) ฿หຌมีองค์ความรูຌ ความชี่ยวชาญ ละศักยภาพ
ที่พรຌอมกับบริบทวดลຌอมที่ปลี่ยนปลงเปอยางขใงกรง 

ระบบการผลติสินคຌาปศุสตัว์ละ
ตลอดหวงซการผลิต 

พัฒนาระบบการผลิตสินคຌาปศุสตัวต์ลอดทัๅงหวงซการผลติ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม ละเดຌมาตรฐานป็นที่ยอมรับ฿นระดับสากล 

ระบบทคนลยีสารสนทศละ  
ดิจิทลัดຌานการปศุสัตว ์ 

พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละดิจทิัลที่ครอบคลมุทัๅงซอฟท์วร ์
ฮาร์ดวร์ ระบบครือขาย ฐานขຌอมลู ผูຌพัฒนาระบบ ผูຌ฿ชຌระบบ พนักงานที่
ก่ียวขຌอง ละผูຌชี่ยวชาญ฿นสาขา พ่ือตอบสนองการ฿ชຌงานสําหรับการปศุสัตว์
ละพ่ืองานปศุสัตว์ 

องค์ความรูຌ ทคนลยี 
นวัตกรรม ละงานวิจัยดຌานการ
ปศุสัตว ์

พัฒนาองค์ความรูຌ ทคนลยี นวัตกรรม ละงานวิจัยตางๆ พ่ือป็นประยชน์
ตอการปศุสตัว์฿นทุกมติิ ทัๅงดຌานวิชาการ ดຌานฐานขຌอมูล ดຌานการผลิต ละดຌาน
การตลาด   

การบริหารจัดการองค์การมุงสู
ความป็นลิศ (HPO & GG) 

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การละการบริหารจัดการบุคลากร รวมกับ        
การปรับบทบาทองค์การละการนําองค์การเปสูรปูบบ฿หม พ่ือมุงสูการป็น
องค์การชัๅนนํา ละป็นองค์การนําการขับคลื่อนปศุสตัว์ 

ความรวมมือระหวางองค์การ     
ทัๅง฿นละตางประทศ 

มุงประสานความรวมมือที่อืๅอประยชน์ตอการตอยอดองค์ความรูຌของทรัพยากร
มนุษย์สาขาปศุสตัว์ สวงหาการรับรองละป็นที่ยอมรบั฿นตลาด฿หม รวมกับ
บูรณาการการทํางานรวมกันทัๅง฿นประทศ ตางประทศ ละอาสาปศุสตัว์ 

*ประดในหลัก (จากมติประชุมชิงปฏิบัติการระดมความคิดหใน฿นการทบทวนละยกรางผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-
2565 ครัๅงที่ 1 ระหวางวันที่ 27 - 29 มษายน พ.ศ. 2560 ณ วังยาว ริวอร์เซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก) 
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ป้าหมายหลัก 
1) ทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (บุคลากรกรมปศุสัตว์ กษตรกร อาสาปศุสัตว์ ละผูຌประกอบการ)                

มีองค์ความรูຌละความชี่ยวชาญดดดน฿นประชาคมอาซียนละป็นที่ยอมรับอยางกวຌางขวาง฿นระดับสากล ละ
กลุมกษตรกรรายยอยละรายกลางสามารถสรຌางความมั่นคง฿นอาชีพเดຌ  

2) ศักยภาพดຌานการผลิตตลอดทัๅงหวงซเดຌมาตรฐาน ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม ดຌวยความรวมมือ                   
กับประทศสมาชิกประชาคมอาซียนดຌานการพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ควบคูกับการสรຌางตราสินคຌา฿หຌกับผลิตภัณฑ์           
การปศุสัตว์เทย ป็นที่ยอมรับ฿นระดับสากล ดຌวยการสริมสรຌางอัตลักษณ์ อกลักษณ์ที่สดงออกถึงวิถีละ        
ความป็นเทย  

3) ป็นองค์การชัๅนนําละผูຌนําการขับคลื่อนดຌานการปศุสัตว์ ผลักดันการพัฒนาประทศเทย฿หຌมี     
ความพรຌอม สามารถป็นศูนย์กลางการชื่อมยงดຌานการปศุสตัว์฿นอาซียน ทัๅงดຌานองค์ความรูຌ งานวิจัยละพัฒนา 
ทคนลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการดຌานการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินคຌา ดยฉพาะฐานขຌอมูล
สารสนทศดຌานการปศุสัตว์ของอาซียน พ่ือป็นผูຌนําการขับคล่ือนการปศุสัตว์฿นอาซียนพรຌอมนําพาการปศุสัตว์
เทยยั่งยืนเดຌ฿นตลาดลก ละสามารถขงขันเดຌอยางเรຌขีดจํากัดอยางมืออาชีพ 

4) มุงนຌน฿นการสรຌาง฿หຌกิดความมั่นคงของการปศุสัตว์เทย นํามาซึ่งความมั่งค่ัง฿หຌกับกษตรกร       
อยางป็นรูปธรรม พ่ือทํา฿หຌมีคุณภาพชวิีตที่ดีอยางย่ังยืน 
 

 
ค่านิยมองค์การ 
 

“I2-SMART” 
 

I: Innovation   สรຌางนวัตกรรม 
I: Integration   ทํางานบบบูรณาการ 
S: Standard    สรຌางมาตรฐานสินคຌาปศุสตัว์ 
M: Mastery    การทํางานอยางมืออาชีพ 
A: Agility     ความคลองตัวละพรຌอมรับการปลี่ยนปลง  
R: Responsibility    มคีวามรับผิดชอบตอสังคมละประทศชาต ิ
T: Teamwork     มุงมั่น฿นการทํางานรวมกัน 
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ความชื่อมยงระหว่างพันธกิจกับยุทธศาสตร์ 
ประดในพันธกจิ ยุทธศาสตร ์

ทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ 1. สริมสรຌางขีดความสามารถละสมรรถนะพื่อยกระดับ
บุคลากรดຌานการปศุสตัว์มุงสูระดับสากล 
2. พัฒนา สรมิสรຌางศักยภาพความขຌมขใง฿หຌกกษตรกร
ละสถาบันกษตรกร 

- ระบบการผลิตสินคຌาปศุสัตว์ละตลอดหวง
ซการผลติ 
- องค์ความรูຌ  ทคนลย ี นวัตกรรม ละ
งานวิจัยดຌานการปศุสัตว ์

3. พ่ิมขีดความสามารถดຌานการผลติปศุสตัว์฿หຌสมดุล ย่ังยืน 
ละขงขันเดຌอยางเรຌขีดจํากัด 
4. สริมสรຌางนวัตกรรม ที่ป็นอกลักษณ์ ละอตัลักษณ์พ่ือ
สรຌางมูลคาพ่ิมของสินคຌาปศุสตัว ์

ความรวมมือระหวางองค์การ ทัๅง฿นละ
ตางประทศ 

5. บูรณาการองค์ความรูຌละความรวมมือดຌานการปศุสตัวส์ู
ระดับสากล 

- ระบบทคนลยีสารสนทศละ ดิจทิัลดຌาน
การปศุสัตว์ 
- องค์ความรูຌ  ทคนลย ี นวัตกรรม ละ
งานวิจัยดຌานการปศุสัตว ์

6. ยกระดับการบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศละดิจิทัล
ดຌานการปศุสตัว์฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัย 

การบริหารจัดการองค์การมุงสูความป็นลิศ  
(HPO & GG) 

7. ยกระดับละพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ฿หຌ
ป็นองค์การสูความป็นลิศ 

 

ประดในยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สริมสรຌางขีดความสามารถและสมรรถนะพ่ือยกระดับบุคลากรดຌานการปศุสตัว์มุ่งสู่ระดับสากล 

มุงนຌน฿นการพัฒนา ละสริมสรຌางศักยภาพบุคลากรดຌานการปศุสัตว์฿หຌป็นผูຌรูຌคิด รูຌรอบ รวมทัๅงมีความ
ชี่ยวชาญ฿นอาชีพ ละบุคลากรกรมปศุสัตว์มีขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ (Smart Officer) 
สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์฿หຌป็นองค์ชัๅนนําละป็นองค์การที่นําการขับคลื่อนการปศุสัตว์เทย พ่ือพรຌอม
รับการปลี่ยนปลงจากการตอยอดพืๅนฐานองค์ความรูຌท่ีมีอยูดิมกับการคิดคຌน พัฒนาละประยุกต์฿ชຌงานวิจัย 
ทคนลยีละนวัตกรรม฿หมๆ ตลอดจนมุงสรຌางบุคลากรดຌานการปศุสัตว์฿หຌพรຌอมผลักดันการปศุสัตว์เทยสามารถ
ขงขันเดຌอยางเรຌขีดจํากัด฿นวทีลก 
ป้าประสงค์ 1. บุคลากรของกรมปศุสัตว์ป็น Smart officer  

2. บุคลากรกรมปศุสตัว์เดຌรับการพัฒนาละตรียมความพรຌอมสูการป็นผูຌนําละมีคุณธรรม จริยธรรม  
3. บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดคຌนพัฒนาละประยุกต์฿ชຌงานวิจัยทคนลยีละนวัตกรรม฿หมๆ  
4. ผูຌประกอบการสามารถขงขันเดຌ฿นวทีระดับภูมิภาคละระดับลกเดຌอยางมั่นคง  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กรมปศุสตัว์ ฿หຌป็นมืออาชีพ (Smart Officer)  
2. จัดสรຌางฐานขຌอมลูผูຌที่มีศักยภาพละสมรรถนะสูง (Smart Officer)  
3. สริมสรຌางละพัฒนาบุคลากรพ่ือตรียมความพรຌอมสูการป็นผูຌนํา ละมีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาสมรรถนะละพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากรดຌานการวิจัยละคิดคຌนนวัตกรรม  
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5. พัฒนาศักยภาพ สนับสนุน ละผลักดันผูຌประกอบการรายยอยละรายกลางตรียมความพรຌอม
รองรับการขงขัน฿นระดับสากล  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สริมสรຌางความขຌมแขใง฿หຌแก่กษตรกรและสถาบันกษตรกร 

มุงสงสริมละถายทอดทักษะตลอดจนองค์ความรูຌดຌานการปศุสัตว์พ่ือสรຌางความม่ันคงละมั่งค่ังทาง
ศรษฐกิจ฿หຌกับอาชีพกษตรกรดยฉพาะกษตรกรรายยอยหรือกษตรกรท่ีมีที่ดินทํากินนຌอย ละกษตรกรขนาด
กลางท่ีมีการรวมกลุมป็นวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองความตຌองการ฿นชิงพืๅนที่ (Area approach) สนับสนุนการ
สรຌางคุณคา ละความสําคัญของอาชีพกษตรกรดຌานการปศุสตัว์เทย พ่ือกอกิดกษตรกรราย฿หม ละรักษาเวຌซึ่ง
กษตรกรรายดิม สงถายความรูຌจากรุนสูรุน ฿หຌความสําคัญกับการสรຌางฐานความรูຌ บนพืๅนฐานของภูมิปัญญา
ทຌองถ่ิน ละทคนลยี นวัตกรรมดຌาน การปศุสัตว์ พัฒนาเปสูการลีๅยงสัตว์฿นระบบฟาร์มที่เดຌมาตรฐานป็นที่
ยอมรับละสนับสนุนนวทางการพิ่มรายเดຌ฿หຌกกษตรกร฿นรูปบบการทองที่ยวชิงกษตร อันจะป็นรากฐาน
สําคัญ฿นการสรຌางภูมิคุຌมกัน฿หຌกับกษตรกรละสงสริม฿หຌกษตรกรละสถาบันกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนองเดຌ
ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียงอยางย่ังยืน฿นระยะยาว ตลอดจนสนับสนุน฿หຌกษตรกรละสถาบัน
กษตรกรมีความขຌมขใงจากการรวมกลุมละจากการสรຌางครือขายชื่อมยงหวงซอุปทานพรຌอมผชิญปัจจัย
สี่ยงอยางมั่นคง 
ป้าประสงค์ 1. กษตรกร องค์กร ละสถาบันกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนองเดຌตามนวทางหลักปรัชญาของ

ศรษฐกิจพอพียง  
2. กษตรกร องค์กร ละสถาบันกษตรกรมกีารรวมกลุมละสรຌางครือขายตลอดหวงซอุปทาน  
3. สนับสนุนพัฒนาการลีๅยงสัตว์฿นระบบกษตรกรรมสมยั฿หม 
4. สนับสนุนนวทางการพ่ิมรายเดຌ฿หຌกกษตรกร฿นรูปบบธุรกิจชุมชน  
5. สรຌางกษตรกรรุน฿หม฿นภาคปศุสัตว์ (New Farmer and Young Smart Farmer)  

กลยุทธ ์ 1. สรຌางความขຌมขใง฿หຌกับกษตรกร องค์กร ละสถาบันกษตรกร Smart Farmers, Smart 
Groups, Smart Enterprise  

2. ขยายผลการทําการปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
3. สนับสนุนการรวมกลุมละสรຌางครือขายตลอดหวงซอุปทาน  
4. พัฒนาระบบการลีๅยงสัตว์ขຌาสูระบบกษตรกรรมสมัย฿หม  
5. สรຌางธุรกิจชุมชนบบมีสวนรวม  
6. สริมสรຌางความภาคภูมิ฿จละความม่ันคง฿นการประกอบอาชีพกษตรกรรมดຌานปศุสตัว์  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พ่ิมขีดความสามารถดຌานการผลิตปศุสัตว์฿หຌสมดุล ยั่งยืน และแข่งขันเดຌอย่างเรຌขีดจํากัด 

นຌนพัฒนากระบวนการผลิต฿หຌเดຌมาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ฿นการผลิต ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม 
พ่ือสินคຌาละผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ที่เดຌมาตรฐาน มีคุณภาพ ละมีความปลอดภัย ตลอดจนปรับฐานการผลิต฿หຌ
สามารถตอบสนองกับอกาสทางการคຌาที่ขยายตัวพ่ิมสูงขึๅนทัๅง฿นชิงปริมาณผลผลิตละมูลคาทางการคຌา ตัๅงต
ตลาดภาย฿นประทศ ภูมิภาค ละตลาดลก ภาย฿ตຌการมุงพัฒนาประสิทธิภาพ ลดตຌนทุนการผลิต สนับสนุนการ
ทําปศุสัตว์อนิทรีย์ ละยกระดับการปศุสัตว์ของเทย฿หຌเดຌมาตรฐานสากล฿นทุกมิติ 
ป้าประสงค์ 1. การผลิตสินคຌาปศุสัตว์มีประสทิธิภาพละคุณภาพมาตรฐาน  

2. มลูคาการสงออกสินคຌาปศสุัตว์มีการขยายตัว  
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3. ศรษฐกิจภาคการปศุสัตว์ติบต  
4. พ่ิมประสิทธิภาพละลดตຌนทุนการผลิต  
5. การผลิตสินคຌาปศุสัตว์ที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม  
6. อนุรักษ์ละฟ้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปศุสตัว ์  

กลยุทธ ์ 1. สงสริมการผลิตสินคຌาปศุสัตว์฿หຌเดຌมาตรฐาน มีความปลอดภัยรองรับความตຌองการของตลาด฿น
ประทศละตางประทศ  

2. ขยายปริมาณละมลูคาการบริภคสนิคຌาปศุสตัว์฿นประทศ  
3. ยกระดับการผลิตสินคຌาปศุสัตว์สูระบบมาตรฐาน  
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผลของระบบการลีๅยง/ระบบการผลิตอาหารละสินคຌาการ    
ปศุสัตว์เทยละกระบวนการผลิต (ลดตຌนทุน)  

5. สงสริมการทําปศุสัตว์ที่ป็นมิตรกับสิ่งวดลຌอม  
6. สงสริมละสนับสนุนผูຌประกอบการ฿นการรักษาสถานภาพปศุสตัว์อินทรีย์  
7. สงสริมการขึๅนทะบียน พันธุ์สตัว์พืๅนมืองประจําถ่ิน  
8. ผลักดันการกใบรวบรวม รักษา ตรวจสอบ พันธุ์สตัว ์พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ พันธุ์พืชพืๅนมือง  
9. สนับสนุนการสรຌางฐานขຌอมูลการครอบครองชืๅอจุลนิทรีย์ดຌานปศุสตัว์  
10. สนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีขຌอมูลการปลอยกຍาซรือนกระจกภาคปศุสัตว์ระดับกษตรกร  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สริมสรຌางนวัตกรรม ท่ีป็นอกลักษณ์ และอัตลักษณ์พ่ือสรຌางมูลค่าพิ่มของสินคຌาปศุสตัว์ 

สงสริมละสรຌางสรรค์สินคຌาละบริการดຌานการปศุสัตว์฿หຌมีความดดดนดຌวยอัตลักษณ์ท่ีมี ควบคูกับ  
การสรຌางตราสินคຌา (Branding) ละอกลักษณ์สินคຌาปศุสัตว์ พ่ือสนับสนุนการสรຌางมูลคาพ่ิม (Value added) 
฿หຌกับสินคຌาปศุสัตว์เทย รวมทัๅงสงสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดຌานการปศุสตัว์฿หຌครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย ละ
หมาะสมตอการ฿ชຌพ่ือการพัฒนาการปศุสัตว์ ตลอดจนพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่ป็นนวัตกรรมดຌานปศุสัตว์฿หຌมีจํานวนมาก
ละหลากหลาย พ่ือสงสริมละผลักดัน฿หຌกิดการยอมรับ฿นระดับสากล 
ป้าประสงค์ 1. มีผลติภัณฑท์ี่ป็นนวัตกรรมดຌานการปศุสตัว์  

2. สรຌางมูลคาพ่ิม฿หຌสินคຌา&บริการ 
3. ผลงานวิจัย ละนวัตกรรมดຌานปศุสตัว์ถูกนําเป฿ชຌประยชน์เดຌพ่ิมขึๅน  
4. สินคຌาละบริการที่มอีัตลักษณ์ละอกลกัษณ์  

กลยุทธ ์ 1. สงสริมละสนับสนุนการวิจัย (R&D) ละการพัฒนานวัตกรรม (R&I) ดຌานการปศุสตัว์  
2. พ่ิมมูลคาสนิคຌาปศุสัตว ์  
3. พัฒนางานวิจัย ละนวัตกรรม฿หຌเปสูชิงพาณิชย์  
4. สงสริมการวิจัยพัฒนาศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพละอกลักษณ์ละ
วัฒนธรรมทຌองถ่ินสรຌางสัญลักษณ์สนิคຌาปศุสตัว์  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บูรณาการองค์ความรูຌและความร่วมมือดຌานการปศุสัตว์สู่ระดับสากล 

มุงมั่นพัฒนาความรวมมือดຌานการปศุสัตว์ภาย฿นประทศละภายนอกประทศท่ีมีอยูดิม ละสวงหา
อกาส฿นการสรຌางความรวมมือดຌานการปศุสัตว์ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศหรือองค์การระหวางประทศ
พ่ิมติม พรຌอมบูรณาการรวมกัน฿นรื่องของการลกปล่ียนละถายทอดองค์ความรูຌ การวิจัยละพัฒนา การถาย
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อนละรียนรูຌทคนลยี/นวัตกรรม การฝຄกอบรมดຌานการปศุสัตว์ ละมิติทางดຌานการคຌา รวมถึงการพ่ิมอกาส
฿นการผลักดันบทบาทของเทยละการสรຌางความชื่อมั่น฿นคุณภาพของสินคຌาปศุสัตว์เทย฿นวทีระดับลก 
ป้าประสงค์ 1. มุงมั่นพัฒนาความรวมมือดຌานการปศุสตัว์ระหวางประทศที่มอียูดิม 

2. สวงหาอกาส฿นการสรຌางความรวมมือดຌานการปศุสตัว์กับตางประทศหรือองค์การระหวาง
ประทศพิ่มตมิละยกระดับการ฿หຌความรวมมือทางวิชาการดຌานการปศุสตัว์ของอาซียน  

3. ผลักดันบทบาทของเทยละการสรຌางความชื่อมั่น฿นคณุภาพของสินคຌาปศุสตัว์เทย฿นวทีระดับลก  
4. พ่ือ฿หຌบุคลากรท่ีเปขຌารวมประชุมระหวางประทศ นาความรูຌที่เดຌรับมาถายทอด ผยพร ละ
นําเป฿ชຌประยชน ์  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขຌอมูลความรวมมือดຌานการปศุสตัว์กับตางประทศหรือองค์การ
ระหวางประทศ  

2. สรຌางนวทางการดํานินการที่ชดัจนละเดຌรับประยชน์สงูสุด ฿นการดํานินกิจกรรมความ
รวมมือดຌานการปศุสัตว์ระหวางประทศ  

3. สวงหาอกาส ชองทาง หรือวิธีการ฿นการสรຌางความรวมมือ฿หมๆ  ดຌานการปศุสตัว์ระหวาง
ประทศ  

4. สดงศักยภาพความป็นผูຌนําดຌานการปศุสัตว์ภาย฿ตຌกรอบความรวมมอืดຌานตางๆ ฿นวทีระหวาง
ประทศ  

5. สริมสรຌางความชื่อมั่น฿นมาตรฐานคุณภาพสินคຌาปศุสตัว์ของเทย  
6. นําสนอสินคຌาปศุสตัว์ของเทย฿นวทีระหวางประทศ  
7. ผลักดัน฿หຌกิดการนําองค์ความรูຌที่เดຌจากการประชุมระหวางประทศมา฿ชຌประยชน์หรือถายทอด
ความรูຌ หรือตอยอดป็นงานวิจัยละพัฒนา  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศและดิจิทัลดຌานการปศุสัตว์฿หຌมีความ
หมาะสมและทันสมัย 

พัฒนาละปรับปรุงการนําดิจิทัลมา฿ชຌ฿นระบบปศุสัตว์ ชื่อมยงระบบขຌอมูลระหวางระบบงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพมีความถูกตຌอง ฿ชຌงานเดຌงาย ละมีความพรຌอม฿นอุปกรณด์ຌาน IT มีความทันสมัย หมาะสมกับบริบท
วดลຌอมท่ีปลี่ยนปลง ตลอดจนพัฒนาละสนับสนุนการขຌาถึงพ่ือประยุกต์฿ชຌขຌอมูล องค์ความรูຌ ทคนลยี 
นวัตกรรม ละงานวิจัยดຌานการปศุสัตว์ ผานชองทางทคนลยีสารสนทศ฿หຌมีความสะดวก ละรวดรใว พ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการมุงสูการป็น Device Service ท่ีมีประสิทธิภาพ พ่ือป็นประยชน์ตอการ
พัฒนาการปศุสัตว์฿หຌป็นที่ยอมรับ ฿นระดับสากล ละป็นขຌอมูลสําคัญตอการลงทุนละการขงขันอยางมืออาชีพ 
ป้าประสงค์ 1. ผูຌ฿ชຌบริการสามารถขຌาถึงขຌอมลูดยผานชองทางของระบบสารสนทศดຌานการปศุสตัว์  

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตดย฿ชຌทคนลยดีຌานปศุสตัว์฿นการพ่ิมมูลคาการปศุสตัว ์  
3. มีระบบการชื่อมยงขຌอมลูระหวางระบบงานเดຌอยางมปีระสิทธิภาพ  
4. อุปกรณด์ຌาน IT มีความทันสมัย รองรับการปลี่ยนปลง  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาทคนลยีสารสนทศดຌานการปศุสัตว ์ละชื่อมยงอยางป็นระบบ  
2. พ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทคนลยีสารสนทศละดิจิทัลดຌานการปศุสัตว์พ่ือมุงสู
การป็น Device Service  

3. สนับสนุนการป็นหลงสบืคຌนละผยพรองค์ความรูຌละนวัตกรรมดຌานการปศุสตัว์  
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4. พัฒนาระบบการช่ือมยงขຌอมลู฿หຌมีประสิทธิภาพ  
5. บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ดຌาน IT ทดทนพ่ือ฿หຌรองรับการปฏิบัติงานอยางตอน่ือง  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยกระดับและพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการองค์การ฿หຌป็นองค์การสู่ความป็นลิศ 
 มุงพัฒนากรมปศุสัตว์฿หຌป็นองค์การที่มีคุณภาพดຌานการบริหารจัดการ฿นระดับสูง มีธรรมาภิบาล ละ  
ป็นที่ยอมรับทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ ครงสรຌางละระบบงานของ
องค์การ฿หຌมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว฿นการดํานินงาน ละทันสมัย สอดรับกับบริบทท่ีปลี่ยนปลงเป 
รวมทัๅงตระหนักถึงนวทางพ่ือการผลักดัน฿หຌกิดการสรຌางนวัตกรรม ละ฿หຌความสําคัญผลการดํานินงานของ
หนวยงานละคุณภาพการ฿หຌบริการ ปรับปรุงกฎหมาย฿หຌทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตละความสุข฿นการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ละมุงสรຌางความผูกพันระหวางบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การ พ่ือสริมสรຌาง
ความสามัคคีละความป็นอันหน่ึงอันดียวกันของบุคลากร฿นองค์การ อันป็นรากฐานที่สําคัญของการกຌาวเปสู
ความป็นลิศ 
ป้าประสงค์ 1. กรมปศุสัตว์ป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูง ละมีธรรมาภิบาล ป็นที่ยอมรับทัๅงภาย฿นละ

ภายนอกประทศ  
2. บทบาท ภารกิจ ละครงสรຌางของกรมปศุสตัว์มีความสอดคลຌองกับภารกิจที่ดํานินการ฿น
ปัจจุบัน ละรองรับภารกิจทีจ่ะกิด฿นอนาคต  

3. ยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการ  
4. กฎหมายกรมปศุสตัว์มีความทันสมัย  
5. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีละมีความสุข฿นการทํางาน  
6. บุคลากรมีความผูกพันตอกรมปศุสตัว์  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาองค์การตามนวทางกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
2. พัฒนาองค์การ฿หຌตอบสนองตอนวทางการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดํานินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

3. พัฒนาระบบการควบคุมกากับละประมินผลชิงกลยทุธ์  
4. ทบทวน ปรับปรุง บทบาท ภารกิจ ระบบงาน ละครงสรຌางของกรมปศุสัตว์ ฿หຌสอดคลຌองกับ
บริบทหรือสถานการณ์ที่ปลี่ยนปลง  

5. ฿หຌทุกหนวยงานมุงพัฒนาละปรับปรุงกระบวนการของหนวยงาน฿หຌมปีระสทิธิภาพ  
6. สงสริมการพัฒนานวัตกรรม฿นระดับกระบวนการทางาน  
7. พัฒนาละปรับปรุงกฎหมายดย฿ชຌการมีสวนรวมทุกภาคสวนที่ก่ียวขຌอง  
8. พัฒนาละสงสริม฿หຌบุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ีละมีความสุข฿นการทํางาน  
9. พัฒนาละสงสริม฿หຌบุคลากรมีความผกูพันตอกรมปศุสตัว ์  
10. พัฒนาบุคลากรพ่ือรองรบัความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ  
11. พัฒนาบุคลากรพ่ือสืบทอดตําหนงทางการบริหารละวิชาการท่ีสาํคัญ  
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บทที ่3  

ขัๅนตอนและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล	
ขัๅนตอนและวธิีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดยทั่วเปมีขัๅนตอนหลกัๆ ฿นการดํานินการ    
3 ขัๅนตอน (สํานักงาน ก.พ. , 2552 : 15) ดงันีๅ 

 
ภาพท่ี 1  ขัๅนตอนการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ขัๅนตรียมการ ประกอบดຌวย 
(1) การตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ 
(2) การจัดประชมุ/สมัมนากอนร่ิมกระบวนการ 

2. ขัๅนดํานินการจัดทําผนกลยุทธ์ ประกอบดຌวย 
(1) จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จก่ียวกับการจัดทําผนกลยุทธ์

ตามนวทาง HR Scorecard 
(2) การประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) กําหนดประดในยุทธศาสตรด์ຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) กําหนดป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ละตัวชีๅวัดผลการปฏิบัตงิานของตละป้าประสงค์ 

แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
(คณะทาํงาน) จดัสรร
งบประมาณดาํ เนินการขั้น

เตรี
ยม
กา
ร

จุดเ ร่ิมต้น
ประชุมคณะทาํงานเพือ่ คว ข ้ ใ วคด ล

ว ก ด กล ุ ด ฏ ก

ขั้นดาํ เนินการจดัทําแผน

ดาํ เนินการตามขั้นตอน
การจัดทาํแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(5 ขั้นตอน)

ขั้นนําแผนไปปฏบัิตแิละ
ตดิตามประเมนิผล

ตดิตามผลลัพธ์การ
ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์

ประเมนิผลลัพธ์และ
ประเมนิผลการปฏบัิตติาม

แผนกลยุทธ์

แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
(คณะทาํงาน) จดัสรร
งบประมาณดาํ เนินการขั้น

เตรี
ยม
กา
ร

จุดเ ร่ิมต้น
ประชุมคณะทาํงานเพือ่ คว ข ้ ใ วคด ล

ว ก ด กล ุ ด ฏ ก

ขั้นดาํ เนินการจดัทําแผน

ดาํ เนินการตามขั้นตอน
การจัดทาํแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(5 ขั้นตอน)

ขั้นนําแผนไปปฏบัิตแิละ
ตดิตามประเมนิผล

ตดิตามผลลัพธ์การ
ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์

ประเมนิผลลัพธ์และ
ประเมนิผลการปฏบัิตติาม

แผนกลยุทธ์



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2561 - 2563		 	

12 	

(5) จัดทํารายละอียดผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ละจัดทําผนงาน/ครงการ
รองรับ 

3. ขัๅนนําผนเปปฏิบัติละติดตามประมินผล ประกอบดຌวย 
(1) ตดิตามผลการดํานินการตามผนกลยุทธ์ 
(2) ประมินผลการปฏิบัติตามผนกลยุทธ์ 

สําหรับการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2563 กรมปศุสัตว์เดຌดํานินการ฿นขัๅนตอนหลักขัๅนตอนที่ 1 ละ 2 ซึ่งประกอบเปดຌวยขัๅนตอนยอย 7 
ขัๅนตอน ดยมีรายละอียด฿นตละขัๅนตอนละวิธีการดังตอเปนีๅ 

ขัๅนตอนท่ี 1 แต่งตัๅงคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะประสบผลสํารใจอยางมีประสิทธิภาพละ

ประสิทธิผล จําป็นตຌองกําหนดผูຌรับผิดชอบการดํานินงานที่ชัดจน ละง่ือนเขความสํารใจประการหน่ึงที่สําคัญ
ที่สุด คือ การสรຌางการมีสวนรวมละการผลักดันจากผูຌบริหารระดับสูง ซึ่งกรมปศุสัตว์เดຌมีคําสั่งที่ ที่ 512/2560           
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ตงตัๅงคณะทํางานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 พ่ือทบทวนผลการดํานินการตามผนกลยุทธ์ฉบับดิม ละจัดทํา
ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับ฿หม฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงกษตรละสหกรณ์  ละ                
ผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2561-2565  ดยคณะทํางานประกอบดຌวยคณะทํางานจัดทําผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 กลุมท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 สริมสรຌางขีดความสามารถละ
สมรรถนะพ่ือยกระดับบุคลากรดຌานการปศุสัตว์มุงสูระดับสากล  ตัวทนจากหนวยงานระดับสํานัก/กอง 
สํานักงานปศุสัตว์ขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ละจຌาหนຌาที่ที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล พรຌอมนีๅเดຌ
อนุมัติครงการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลละงบประมาณสําหรับการจัดประชุมสัมมนาชิง
ปฏิบัติการ รายละอียด฿นภาคผนวก 1 

ขัๅนตอนที่ 2 สริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR Scorecard 

กรมปศุสัตว์เดຌดํานินการสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿หຌกับคณะทํางานจัดผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล กอนริ่มดํานินการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นการประชุมสัมมนาชิงปฏิบัติการพ่ือ
จัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์ ตามนวทาง HR Scorecard 
พรຌอมทัๅงเดຌรายงานผลการประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2559 

ขัๅนตอนท่ี 3 การประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะทํางานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร เดຌมีการประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากร

บุคคลตามนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ดยการวิคราะห์ปัจจัย
ภาย฿นละภายนอกดຌวยทคนิค SWOT Analysis การวิคราะห์ความคาดหวังของผูຌบริหารระดับสูง (รองอธิบดี) 
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล พ่ือนํามาวิคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังดຌานการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล฿นอีก 1-3 ปีขຌางหนຌา ดยบงกลุมประมินสถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นตละมิติ 
ตามขຌอคําถามพื่อการวิคราะห์ 4 ขຌอ ตามนวทาง HR Scorecard ที่กําหนด ดังนีๅ 

1. ป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ่ิที่สําคัญดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กรมปศุสัตว์ตຌองการ฿หຌกิดขึๅน
฿นอนาคต 

2. จุดขใงดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งท่ีดีที่องค์กรมีอยู ละตຌองการรักษาเวຌตอเปหรือมุงนຌน
฿หຌดีย่ิงขึๅน พ่ือ฿หຌบรรลุผลสัมฤทธ่ิชิงภารกิจของกรมปศุสตัว์ 

3. สิ่งที่ทຌาทายหรือสิ่งที่ตຌองปรับปรุงพ่ือ฿หຌการบริหารงานขององค์กรประสบผลสํารใจตามป้าหมายสูงสุด
ที่คาดหวัง 

4. สิ่งที่หนวยงานการจຌาหนຌาที่ควรดํานินการตยังเมเดຌดํานินการ฿นชวงที่ผานมา หรือสิ่งที่คาดหวัง฿หຌ
กองการจຌาหนຌาท่ีสนับสนุน (รายละอียดตามภาคผนวก 2) 

ขัๅนตอนท่ี 4 กําหนดประดในยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การกําหนดประดในยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2563 เดຌมีการศึกษาวิคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงกษตรละสหกรณ ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงกษตรละสหกรณ์  ละผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 
2561-2565 ตลอดจนทิศทาง นยบาย ความคาดหวังของผูຌบริหาร ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละผลการประมิน
สถานภาพดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับผลการวิคราะห์ปัจจัยสภาพวดลຌอมที่ก่ียวขຌองตางๆ 
นํามากําหนดป็นประดในยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลຌองละสนับสนุนการบรรลุ
ป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ดยเดຌจัดลําดับความสําคัญของตละประดในยุทธศาสตร์ดຌวยทคนิค
การวิคราะห์สวนตาง (Gap Analysis) ระหวางระดับความสําคัญของประดในยุทธศาสตร์ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ่ของ
กรมปศุสัตว์กับสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละอียดตามภาคผนวก 2) ซึ่งผลการ
วิคราะห์ขຌอมูลดังกลาว ทํา฿หຌเดຌประดในยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563 รวมทัๅงสิๅน 6 ประดในยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

1. พัฒนาระบบละบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงานพ่ือรองรับการ
ปลี่ยนปลง 

2. พัฒนาระบบการสรรหาละลอืกสรรพ่ือ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง "คนกง คนด ีมีจิตสาธารณะ" ขຌาสู
กรมปศุสตัว์ 

3. พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัตงิาน ละระบบการพัฒนาบุคลากร฿หຌพรຌอมรับการปลี่ยนปลง 
5. การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตัว์หลักธรรมาธิบาล 
6. สริมสรຌางคุณภาพชีวิตละความสมดลุระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ขัๅนตอนท่ี 5 กําหนดป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชีๅวดัของแต่ละป้าประสงค์ 
การกําหนดป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿ชຌการวิคราะห์ปัจจัยความสํารใจ 

(Critical Success Factors) ของตละประดในยุทธศาสตร์ ดย฿ชຌทคนิคการวิคราะห์รงสริม-รงตຌาน (Force 
Field Analysis) จากการระดมความคิดหในของผูຌขຌารวมสัมมนาชิงปฏิบัติการ (รายละอียดตามภาคผนวก 2) 
ละลือกปัจจัยหลักหงความสํารใจที่มีความสําคัญตอการบรรลุผลตามประดในยุทธศาสตร์อยางชัดจน นํามา
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กําหนดป็นป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ของตละประดในยุทธศาสตร์ รวมทัๅงสิๅน 13 ป้าประสงค์ ละเดຌจัดทําตัวชีๅวัด
ผลการปฏิบัติงานของตละป้าประสงค์ รวมทั่งสิๅน 20 ตัวชีๅวัด ดังนีๅ 

ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
พัฒนาระบบละบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
฿หຌหมาะสมสอดคลຌอง
กับภารกิจงานพ่ือรองรับ
การปลี่ยนปลง 

1. พ่ือ฿หຌมีการวางผนละบริหาร
กําลังคน฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมกับ
ภารกิจทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ 

1. ระดับความสํารใจ฿นการจัดทําผนละ
ดํานินการบริหารกําลังคนพ่ือทดทนการ
สญูสียอัตราการกษียณอายุราชการ 

2. สนับสนุน฿หຌมีผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์กรมปศุสตัว์ 

2. ระดับความสํารใจของการทบทวนผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบการสรรหา
ละ ลื อกสรร  พ่ือ ฿หຌ
เดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง "คน
กง คนดี มีจติสาธารณะ" 
ขຌาสูกรมปศุสัตว์ 

3. พ่ือ฿หຌมีผนการสรรหา บรรจ ุ
ตงตัๅง฿หຌเดຌมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. ระดับความสํารใจ฿นการจัดทําละ
ดํานินการตามผนสรรหา บรรจุ ตงตัๅง ที่
มีประสิทธิภาพ 
4. ระดับความสํารใจ฿นการจัดทํา Career 
path ตําหนงอํานวยการ 

4. พ่ือสรຌางความตอน่ือง฿นการ
บริหารราชการอยางป็นระบบ 

5. ระดับความสํารใจ฿นการจัดทําผนสรຌาง
ความตอ  น่ือง ฿นการบริหารราชการ 
(Succession Plan) 

5. พ่ือ฿หຌมีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรละพัฒนากําลังคนคุณภาพ 

6 .  รຌ อ ยละขอ งบุ ค ล าก รที่ เ ดຌ รั บ ก า ร
ประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระดับ
ดีดน 2 รอบติดตอกันเดຌรับการพัฒนา 

พัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศพื่อยกระดับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 

6. พ่ือ฿หຌสัดสวนคา฿ชຌจายดຌานการ
บ ริห า รท รั พ ย าก ร บุ คคลมี ค ว าม
หมาะสม ละสะทຌอนผลิตภาพ 
(Productivity) บุคคล 

7. รຌอยละของบุคลากรดຌานสารสนทศ
เดຌรับการพัฒนาความรูຌ ทักษะ ทคนลยี
สารสนทศ ละสมรรถนะที่จําป็นตอการ
ปฏิบัติงาน เมนຌอยกวา 1 ครัๅงตอปี        

7. พ่ือพัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความ
ทันสมัยละรวดรใว 

8. ระดับความสํารใจของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ฿นระบบ PM 
9. ระดับความพึงพอ฿จของผูຌที่฿ชຌงานระบบ
ฐานขຌอมูลบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน ละ
ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร฿หຌพรຌอมรับการ
ปลี่ยนปลง 

8. พ่ือ฿หຌมีการนําระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 

10. ระดับความสํารใจของการพัฒนาระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการดຌวยระบบ
ทคนลยีสารสนทศ 

9. พ่ือ฿หຌมีการพัฒนาบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

11. ระดับความสํารใจ฿นการดํานินการ
ตามผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสตัว์ 
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ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
การสงสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลของ 
กรมปศุสั ต ว์ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

10 .  พ่ื อ ฿หຌ มี ก ระบวนการบ ริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความปรง฿สละ
ป็นธรรม 

12. รຌอยละความสํารใจของการดํานินการ
ปิดผยขัๅนตอน  วิ ธีการสรรหา  บรรจุ 
ตงตัๅง ยกยຌาย ละประมินบุคลากรกรม
ปศุสตัว์ตามหลักธรรมาภิบาล 
13. ระดับคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการ
ดํานินงานตามมาตรฐานหนวยงานกลาง
กําหนด (ป.ป.ช. ป็นผูຌประมิน)   

11. พ่ือ฿หຌมีระบบการรับผิดชอบตอ
การตัดสิน฿จละผลของการตัดสิน฿จ
ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. รຌอยละของขຌอรຌองรียนหรือรຌองทุกข์
เดຌรับการขຌาสูกระบวนการพิจารณาอยาง
ป็นธรรม 

12. พ่ือ฿หຌมีการปลูกฝังจิตสํานึกดຌาน
คุณธรรม จริยธรรม฿หຌกับบุคลากร
อยางมีประสิทธิภาพ พ่ือ฿หຌมีกิจกรรม
฿หຌ คุณละลงทษบุคลากรอย า ง
หมาะสม 

15. รຌอยละของบุคลากรกลุมป้าหมายท่ี
ขຌารวมกิจกรรมปลูกฝัง จิตสํ า นึกดຌาน
คุณธรรม จริยธรรม 
16. จํานวนกิจกรรม฿หຌ คุณละลงทษ
บุคลากรอยางหมาะสม ป็นธรรม 

สริมสรຌางคุณภาพชีวิต
ละความสมดุลระหวาง
ชีวติกับการทํางาน 

13. พ่ือสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรกรมปศุสตัว์฿หຌมีความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

17. ระดับความสํารใจของการดํานินการ
ตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสตัว์ 
18. รຌอยละของหนวยงานท่ีขຌารวมมีการ
ดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุก
มิติ 
19. รຌอยละความพึงพอ฿จของบุคลากร฿น
หนวยงานที่ขຌารวมดํานินการตามผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสตัว์ 
20 .  ระดั บความสํ า  รใ จ ของการ  พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการ
ดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2561 - 2563		 	

16 	

กรมปศุสัตว์เดຌนําป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ที่กําหนดเวຌทัๅงสิๅน 13 ป้าประสงค์เปปรียบทียบกับกรอบ
มาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ที่ประกอบดຌวย 

มิติท่ี 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติท่ี 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
มิติท่ี 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติท่ี 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Accountability) 
มิติท่ี 5 : คุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)  

 

 

ขัๅนตอนท่ี 6 กําหนดแผนงาน/ครงการรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะทํางานจัดทํารางผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เดຌ฿หຌขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ

รายละอียดผนงาน/ครงการ มื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติหในชอบผนงาน/ครงการ ดย฿หຌพ่ิมครงการ 
5 ส. ฿นมิติที่ 5 ประดในยุทธศาสตร์ที่ 6 ละหในชอบรางผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ประกอบดຌวย 6 ประดในยุทธศาสตร์ 13 ป้าประสงค์ 
20 ตัวชีๅวัด กรมปศุสัตว์กําหนดผนงาน/ครงการรองรับจํานวนรวมทัๅงสิๅน 20 ผนงาน/ครงการ  
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รายการแผนงาน/ครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่ มิติ 
ป้า 
ประสงค ์

แผนงาน/ครงการ/กิจกรรม 
ปีที่ดํานนิการ 

2561 2562 2563 

1 1 1 ครงการจัดทําผนอัตรากําลงัละบริหารกาํลังคน  
กรมปศุสตัว์ 

   

2 1 2 ครงการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมปศุสตัว์ 

   

3 1 3 ครงการลอืกสรรบุคคลพือ่บรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนง     
สายงานหลักละสายงานสนับสนุน 

   

4 1 3 ครงการจัดทําสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path) 
ตาํหนงประภทอํานวยการ กรมปศุสตัว์ 

   

5 1 4 ครงการการกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลอืกผูຌสบืทอด
ตาํหนงประภทวิชาการ ระดับชี่ยวชาญ (Succession Plan) 

   

6 1 5 ครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสตัว์    
7 2 6 ครงการพัฒนาความรูຌดຌานทคนลยีสารสนทศ ของบุคลากร 

กรมปศุสตัว์ 
   

8 2 7 ครงการพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ สาํหรับ฿ชຌ฿นระบบการ
ประมินผลการปฏิบัตริาชการ (PMs) 

   

9 2 7 ครงการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที่฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูล
บุคลากร 

   

10 3 8 ครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมปศุสตัว์    
11 3 9 ผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสตัว์อยางมีประสิทธิภาพ    
12 4 10 ครงการประชาสัมพันธ์หลักกณฑ์ละขຌอมลูการสรรหา บรรจุ 

ละตงตัๅง 
   

13 4 10 ครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿สของกรมปศุสตัว์      
฿นการดํานินงาน ITA 

   

14 4 11 ครงการจัดการขຌอรຌองรียน    
15 4 12 ครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กรมปศุสัตว์    
16 4 12 ครงการป้องกันการกระทําผดิวินัย    
17 4 12 ครงการยกยองชิดชูกียรติบุคลากร กรมปศุสตัว์    
18 5 13 ครงการสงสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสตัว์    
19 5 13 ครงการปรับปรุงสภาพวดลຌอม฿นการทํางานดຌวยกิจกรรม 5 ส    
20 5 13 ครงการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงาน

สริมสรຌางคุณภาพชีวิต 
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ขัๅนตอนท่ี 7 การนําแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคลเปสู่การปฏิบัติ 
การนําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเปสูการปฏิบัติ ป็นการผยพร สื่อสาร ถายทอด฿หຌกับ

ผูຌรับผิดชอบตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรูຌ ความขຌา฿จ ผนงาน/ครงการ พ่ือ฿หຌสามารถ
นําเปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสํารใจตามคาป้าหมายของตัวชีๅวัดภาย฿นระยะวลาท่ีกําหนด              
ซึ่งตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 กรมปศุสัตว์เดຌมอบหมาย
ผูຌรับผิดชอบทุกผนงาน/ครงการตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลรายละอียดตามผนปฏิบัติการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขัๅนตอนท่ี 8 การติดตามและรายงานผลการดํานินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การติดตามผลการดํานินงานป็นการติดตามความกຌาวหนຌาการดํานินงานของผนงาน/ครงการ฿หຌ

ป็นเปตามคาป้าหมายที่กําหนดเวຌ ละป็นการตรวจสอบระหวางการดํานินกิจกรรมตามผนงาน/ครงการ 
กรณีที่กิดปัญหา อุปสรรค จะเดຌสามารถปรับปรุงกຌเขเดຌทันสถานการณ์ ทัๅงนีๅ การติดตามความกຌาวหนຌาการ
ดํานินงานกรมปศุสัตว์กําหนด฿หຌมีการติดตามป็นประจําทุกดือน สําหรับการจัดทํารายงานผลการดํานินงาน 
ตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์กําหนด฿หຌมีการรายงานผลการดํานินงานป็นระยะๆ  
ชน ทุก 6 ดือน ละ 12 ดือน พ่ือป็นการประมินละรายงานผลสํารใจของการดํานินงาน฿นภาพรวมของ 
ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัๅงกําหนด฿หຌมีการสรุปบทรียนผลการดํานินงานพ่ือวิคราะห์          
หาปัจจัยความสํารใจของตละครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคตาง ๆ สําหรับป็นขຌอมูลบืๅองตຌน฿นการ 
“ประมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล” พ่ือนําเปสูการปรับปรุงผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
฿นปีตอเป นอกจากนีๅ ภาย฿นดือนตุลาคมของทุกปีทุกสวนราชการจะตຌองจัดทํารายงานผลสํารใจของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล฿หຌสํานักงาน ก.พ. ทราบ พ่ือ฿หຌป็นเปตามระบียบสํานักงาน ก.พ. วาดຌวยการรายงานก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของขຌาราชการพลรือน พ่ือประยชน์฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพละประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคล พ.ศ. 2553 ดยเดຌประมินตามกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2561 - 2563		 	

19 	

บทที ่4 

แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563	
 ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ ประกอบดຌวยขຌอมลูรายละอียด ดังนีๅ  

1. วิสยัทัศน์ พันธกิจ ละยทุธศาสตร์กรมปศุสตัว์ 
2. ประดในยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลຌองกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ของ
กรมปศุสตัว์ 

3. ป้าประสงค์ชงิกลยุทธ์ของตละประดในยุทธศาสตรท์ี่นํามาจัดลงตามมติิทัๅง 5 มติติามกรอบ
มาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทาง HR Scorecard 

4. ตัวชีๅวัดผลการดํานินงานของตละป้าประสงค์พ่ือ฿ชຌ฿นการติดตามประมินผล 
5. ผนงาน/ครงการ/กิจกรรมรองรับผนงาน/ครงการ เดຌก คาป้าหมาย฿นระดับตางๆ หรือ     
กณฑ์การ฿หຌคะนน ระยะวลาดํานินงาน ละผูຌรับผิดชอบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2561 - 2563		 	

20 	  



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2561 - 2563		 	

21 	
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
  

22 

 

ครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน กรมปศุสตัว ์
 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบละบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงาน
พ่ือรองรับการปลี่ยนปลง   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 1.1 : พ่ือ฿หຌมีการวางผนละบริหารกําลังคน฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมกับภารกิจ             
ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ 
ตัวชีๅวัด 1.1.1 : ระดับความสํารใจ฿นการจดัทําผนละดํานินการบริหารกําลังคนพ่ือทดทนการสูญสียอัตรา
การกษียณอายุราชการ   
คําอธบิายตัวชีๅวัด :  

หมายถึง การดํานินการจัดทําผนอัตรากําลังทดทน วิคราะห์ภาระงาน ละพิจารณาการ฿ชຌกําลังคน  
฿นภาพรวมยกประภทขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา พนักงานราชการ ละจຌางหมาอ่ืนๆ ของหนวยงานตางๆ ฿น
สังกัดกรมปศุสัตว์ ฿หຌสอดคลຌองกับความจําป็นตามบทบาทภารกิจ ละพรຌอมรับการปลี่ยนปลงตามบริบทการ
บริหารราชการ ดย฿หຌทุกหนวยงานจัดทําผนอัตรากําลัง มีขัๅนตอนดังนีๅ  

1. จัดทํารายละอียดขຌอมูลอัตรากําลังบุคลากรของหนวยงาน เดຌก จํานวนบุคลากรยกประภท               
สายงาน ระดับตําหนง อายุ  

2. นําขຌอมูลที่เดຌมาวิคราะห์ปัญหาบุคลากร฿นปัจจุบัน อัตราการกษียณ ความตຌองการอัตรากําลังพ่ือ
ทดทนการกษียณละรองรับภารกิจ฿นอนาคต 

3. สรุปผลละจัดทําผนอัตรากําลังของหนวยงาน 
4. นําผนอัตรากําลังที่เดຌสนอกรมปศุสัตว์ พ่ือรวบรวมป็นผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ละ฿ชຌป็น
ขຌอมูลประกอบการบริหารอัตรากําลัง ชน สนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังพนักงานพ่ือทดทนการกษียณอายุราชการ หรือ฿ชຌป็นขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ชน การสรรหา การพัฒนา การตรียมคนพื่อทดทนตําหนงกษียณอายุราชการ การสรຌาง
ผนความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ ป็นตຌน 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
วางผน กําหนดนวทาง ละรายละอียดการดํานินการจัดทําผนอัตรากําลังทดทนของ
กรมปศุสัตว์  

2 
จຌงหนวยงานของกรมปศุสัตว์ พ่ือดํานินการจัดทํารายละอียดขຌอมูลอัตรากําลัง วิคราะห์
ความตຌองการอัตรากําลังพ่ือทดทนการกษียณละรองรับภารกิจ฿นอนาคตของหนวยงาน 

3 
ศึกษา วิคราะห์ จัดทํารายละอียด ละสรุปผลการดํานินการจัดทําผนอัตรากําลังของ
กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2563 

4 
สนอผูຌบริหารหในชอบ ละมีการดํานินการผยพร ประชาสัมพันธ์฿หຌทุกหนวยงานถือ
ปฏิบัติพ่ือ฿ชຌประกอบการบริหารอัตรากําลังของหนวยงาน  

5 
ติดตามละประมินผลการ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ชน การจัดสรรอัตราวางจากผลการกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดทนการกษียณอายุราชการของลูกจຌางประจํา 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ทบทวนผลการ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรม
ปศุสัตว์ วิคราะห์ สรุปผล ละขຌอสนอนะการปรับปรุงการดํานินการ฿นปีที่ผานมา  

2 
จຌงหนวยงานทบทวนการวิคราะห์ความตຌองการอัตรากําลังพ่ือทดทนการกษียณละ
รองรับภารกิจ฿นอนาคตของหนวยงาน  

3 
ศึกษา วิคราะห์ สรุปผล ละปรับปรุงรายละอียดผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ สนอ
ผูຌบริหารหในชอบ ละมีการดํานินการผยพร ประชาสัมพันธ์฿หຌทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
พ่ือ฿ชຌประกอบการบริหารอัตรากําลังของหนวยงาน 

4 
ติดตามละประมินผลการ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ชน การจัดสรรอัตราวางจากผลการกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดทนการกษียณอายุราชการของลูกจຌางประจํา 

5 วิคราะห์ สรุปผล ละจดัทําขຌอสนอนะสนอผูຌบริหาร ภาย฿นสิๅนปีงบประมาณ 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ทบทวนผลการ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรม
ปศุสัตว์ วิคราะห์ สรุปผล ละขຌอสนอนะการปรับปรุงการดํานินการ฿นปีที่ผานมา  

2 
จຌงหนวยงานทบทวนการวิคราะห์ความตຌองการอัตรากําลังพ่ือทดทนการกษียณละ
รองรับภารกิจ฿นอนาคตของหนวยงาน  

3 
ศึกษา วิคราะห์ สรุปผล ละปรับปรุงรายละอียดผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ สนอ
ผูຌบริหารหในชอบ ละมีการดํานินการผยพร ประชาสัมพันธ์฿หຌทุกหนวยงานถือปฏิบัติ
พ่ือ฿ชຌประกอบการบริหารอัตรากําลังของหนวยงาน 

4 
ติดตามละประมินผลการ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ชน การจัดสรรอัตราวางจากผลการกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดทนการกษียณอายุราชการของลูกจຌางประจํา 

5 วิคราะห์ สรุปผล ละจดัทําขຌอสนอนะสนอผูຌบริหาร ภาย฿นสิๅนปีงบประมาณ 

งื่อนเข :  การ฿ชຌผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ขึๅนอยูกับ
นยบายของผูຌบริหาร 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

-     

แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
กใบรวบรวมขຌอมูลจากหนวยงานของกรมปศุสัตว์ 
งบประมาณ :  - 
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ครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบละบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงาน
พ่ือรองรับการปลี่ยนปลง   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 1.2 : สนับสนุน฿หຌมีผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ 
ตัวชีๅวัด 1.2.1 : ระดับความสํารใจของการทบทวนผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ละดํานินการตาม  

ผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) กรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ........  
(รายปี) 

ตัวชีๅวัด 1.2.2 : ระดับความสํารใจของการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -....  (ดํานินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

คําอธบิายตัวชีๅวัด :  
ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ป็นคร่ืองมือ฿นการประมินผลการบริหารงานดຌานทรัพยากร

บุคคลดยรวมของสวนราชการ ชวย฿หຌสวนราชการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสูงขึๅน ถือป็น
สวนหน่ึงของระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ่ิ ละมีที่มาจากนวทางการประมินผลงานขององค์กรบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) ชวย฿หຌการบริหารทรัพยากรบุคคลทัๅง฿นระดับนยบาย ระดับยุทธศาสตร์ ละระดับ
ปฏิบัติการมีความสอดคลຌองกัน ตอบสนองตอการบรรลุป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของสวนราชการ ละตอบสนองตอ
การปลี่ยนปลงที่จะกิดขึๅน฿นอนาคต มีความสมดุลทัๅง฿นดຌานความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพรຌอมรับผิด ละคุณภาพชีวิตของบุคลากร บุคลากรมั่น฿จ฿นความป็นธรรม ละมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี บรรลุป้าหมายยุทธศาสตร์ละพรຌอมที่จะขับคลื่อนเปขຌางหนຌา ละผูຌบริหารเดຌรับสารสนทศที่ป็นประยชน์
ตอการปรับปรุงละพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ทํา฿หຌกิดการปรับปรุงอยางตอน่ือง 

ความสํารใจของการทบทวนผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน (HR Scorecard) ทัๅง 5 มิติ ของสํานักงาน ก.พ. ป็นการทบทวน
ผลงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลละขຌอสนอนะการปรับปรุงการดํานินงาน฿นปีที่ผานมา              
พ่ือจัดทํารางผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  รายปี พรຌอมทัๅงกําหนดผนงาน/ครงการ 
฿หຌสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563  ดยอาจจําป็นตຌองปรับกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ละคาป้าหมาย฿นการดํานินการ รวมทัๅงสามารถ
ปรับปลี่ยนขຌอมูลเดຌตามความหมาะสมละดุลยพินิจของผูຌรับผิดชอบผนงาน/ครงการที่เดຌรับความหในชอบจาก
คณะทํางานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์ พ่ือ฿หຌหมาะสมกับ
ภารกิจงาน รองรับการปลี่ยนปลง ละสนับสนุนการขับคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์฿หຌบรรลุป้าหมาย                
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ละยทุธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ผยพร ประชาสัมพันธ์ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรม  
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ละดํานินการตามผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 
ติดตามผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายเตรมาส 

3 
รายงานผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายเตรมาส 

4 
วิคราะห์ปัญหา ละสรุปผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 ปรับปรุงผนงาน/ครงการพ่ิมติมสนอผูຌบริหารหในชอบ ภาย฿นสิๅนปีงบประมาณ 2561 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการปรับปรุงการดํานินการ฿นปีที่ผานมา พ่ือจัดทําราง
ผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2 
จัดทําผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สนอผูຌบริหารหในชอบ ละดํานินการผยพร ประชาสัมพันธ์ 

3 
ติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเตรมาส 

4 
วิคราะห์ปัญหา ละสรุปผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 ปรับปรุงผนงาน/ครงการพ่ิมติมสนอผูຌบริหารหในชอบ ภาย฿นสิๅนปีงบประมาณ 2562 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการปรับปรุงการดํานินการ฿นปีที่ผานมา พ่ือจัดทําราง
ผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2 
จัดทําผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สนอผูຌบริหารพ่ือ฿หຌความหในชอบ ละดํานินการผยพร ประชาสัมพันธ์ 

3 
ติดตามละรายงานผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเตรมาส 

4 
วิคราะห์ปัญหาการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5 
สรุปผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ตัวชีๅวัด 1.2.2 : ระดับความสํารใจของการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 -....   

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
วิคราะห์ขຌอมูลการดํานินงาน฿นปี 2561-2563 ละยทุธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2565 
พรຌอมทัๅงวิคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความสอดคลຌองตอประดใน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

2 
จัดประชุมระดมสมองคณะทํางานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดยการ
กําหนดประดในยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด 
ผนงานละครงการที่รองรับผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 
จัดทํารายละอียด (ราง) ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรม  
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 -.........  ครบถຌวนทุกมิติ ตามกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล฿นราชการพลรือน (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. 

4 
นํา (ราง) ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2564 -......... ผานคณะทํางานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ่ือ฿หຌความหในชอบ 

5 
ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 
-......... เดຌรับความหในชอบจากผูຌบริหาร ภาย฿นวันที่ ๓๐ กันยายน 2563 ละ  
มีการดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌทราบ  

งื่อนเข :     - 

ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

ผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี (2557 - 2560) ผน 1   
ผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) รายปี 

ผน 1 1 1 

ผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 

ผน 1 1 1 

แหล่งขຌอมูล /วิธีการจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
ผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) รายปี   
รายงานการประชุมคณะทาํงานจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   900,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  300,000 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  300,000 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  300,000 บาท 
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ครงการลือกสรรบุคคลพื่อบรรจุขຌารับราชการ฿นตําแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาละลอืกสรรพ่ือ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง “คนกง คนดี มีจิต 
สาธารณะ” ขຌาสูกรมปศุสัตว์   

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 2.1 : พ่ือ฿หຌมีผนการสรรหา บรรจุ ตงตัๅง฿หຌเดຌมาซึ่งบุคลากรท่ีมีคณุภาพ    

ตัวชีๅวัด 2.1.1 : ระดับความสํารใจ฿นการจดัทําละดํานินการตามผนสรรหา บรรจุ ตงตัๅง ที่มีประสิทธิภาพ 

คําอธบิายตัวชีๅวัด : การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการคຌนหา ละจงู฿จ฿หຌบุคคลที่มคีวามรูຌ 
ความสามารถ ทักษะ ละคณุลักษณะอ่ืน ๆ ที่จาํป็นตอการปฏิบัติงาน฿ดงานหน่ึงขຌามาสมัครกับสวนราชการ 
         การลือกสรร (Selection) คือ กระบวนการพิจารณาบุคคลท่ีเดຌสรรหามาลຌว คัดลือก
พ่ือ฿หຌเดຌบุคคลที่หมาะกับตําหนง ดยการลือกสรรจะป็นความยกความตกตางระหวางบุคคล฿นดຌานความรูຌ 
ความสามารถ ทักษะละคุณลักษณะอ่ืน ๆ บนสมมติฐานวาบุคคลที่เดຌรับการลือกสรรขຌามาปฏิบัติงาน฿น
หนวยงานจะสามารถปฏิบัติงานเดຌดีกวาผูຌที่เมเดຌรับการคัดลือก   

        การวัดความหมาะสมกับตําหนง ป็นการพิจารณาบุคคล฿นภาพรวมวามีความหมาะสม
กับการดํารงตําหนงที่จะปฏิบัติหรือเม ดยพิจารณาทัๅงจากความรูຌ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ดยฉพาะคุณลักษณะดຌานจิต฿จ ชน จนคติ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ หรือจิตบริการ 
ซึ่งคร่ืองมือที่นิยม฿ชຌวัดคุณลักษณะดังกลาว เดຌก การสัมภาษณ์ ละบบทดสอบทางจิตวิทยา/บบวัด
บุคลิกภาพ 

        การทดสอบทางจิตวิทยา/บบวัดบุคลิกภาพ ป็นการ฿ชຌครื่องมือวัดทางจิตวิทยา พ่ือ
ประยชน์฿นการประมินความหมาะสมของบุคคล฿นการดํารงตําหนง การทดสอบทางจิตวิทยาชวย฿หຌเดຌขຌอมูลที่
ชัดจนขึๅนก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคลที่เมอาจวัดเดຌดยตรงจากคร่ืองมืออ่ืน ๆ  

พิจารณาความสํารใจ฿นการจัดทําผนละดํานินการตามผนลือกสรรบุคคลพ่ือบรรจุ
ขຌารับราชการ฿นตําหนงสายงานหลักละสายงานสนับสนุน฿หຌมีประสิทธิภาพ พ่ือ฿หຌเดຌบุคลากรที่มีความรูຌ
ความสามารถ มีจิตสาธารณะ ดยนําบบทดสอบทางจิตวิทยามีป็นครื่องมือประกอบการลือกสรร ละการ
ดํานินการคัดลือกป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล ปรง฿ส ตรวจสอบ ละถูกตຌองตามหลักกณฑ์ ง่ือนเข ละ
วิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 วางผนการสรรหาละลือกสรรพ่ือบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตําหนงนายสัตวพทย์

ปฏิบัติการ ละจຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนง

นายสัตวพทย์ปฏิบัติการ ละจຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
3 ดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนงนายสัตวพทย์ปฏิบัติการ ละ

จຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4 รายงานผลการดํานินการคัดลือก฿หຌอธิบดีกรมปศุสัตว์ ละสํานักงาน ก.พ. ทราบ 
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ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
5 ติดตามประมินผลหนวยงานที่เดຌรับการบรรจุขຌาราชการ฿หมจากการสรรหาละลือกสรร 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 ทบทวนผลการดํานินการละวางผนการสรรหาละลือกสรรพ่ือบรรจุบุคคลขຌารับ

ราชการ฿นตําหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ละนกัจัดการงานทั่วเปปฏิบัติการ 
2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนง

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ละนกัจัดการงานทั่วเปปฏิบัติการ 
3 ดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนงนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

ละนกัจัดการงานท่ัวเปปฏิบัติการ 
4 รายงานผลการดํานินการคัดลือก฿หຌอธิบดีกรมปศุสัตว์ ละสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

5 ติดตามประมินผลหนวยงานที่เดຌรับการบรรจุขຌาราชการ฿หมจากการสรรหาละลือกสรร 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 ทบทวนผลการดํานินการละวางผนการสรรหาละลือกสรรพ่ือบรรจุบุคคลขຌารับ

ราชการ฿นตําหนงนายสัตวพทย์ปฏิบัติการ ละจຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนง

นายสัตวพทย์ปฏิบัติการ ละจຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
3 ดํานินการคัดลือกบุคคลพ่ือบรรจุขຌารับราชการ฿นตําหนงนายสัตวพทย์ปฏิบัติการ ละ

จຌาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
4 รายงานผลการดํานินการคัดลือก฿หຌอธิบดีกรมปศุสัตว์ ละสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

5 ติดตามประมินผลหนวยงานที่เดຌรับการบรรจุขຌาราชการ฿หมจากการสรรหาละลือกสรร 

งื่อนเข :   (ถຌามี) 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วย
วัด 

ผลการดํานนิงานท่ีผ่านมา 
2558 2559 2560 

 - หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16     
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
 

ฉบับ 
 
ฉบับ 

1 ครัๅง 
 

1 ครัๅง 

- 
 
- 

- 
 

1 ครัๅง 
 

แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง : -  

งบประมาณ : - 
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ครงการจัดทําสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชพี (Career Path) 
ตําแหน่งประภทอํานวยการ กรมปศสุัตว ์

 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาละลอืกสรรพ่ือ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง “คนกง คนดี                
มีจติสาธารณะ” ขຌาสูกรมปศสุัตว์    
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 2.1 : พ่ือ฿หຌมีผนการสรรหา บรรจุ ตงตัๅง ฿หຌเดຌมาซึ่งบุคลากรที่มีคณุภาพ 

ตัวชีๅวัด 2.1.2 : ระดับความสํารใจ฿นการจดัทําสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path) ตําหนง
อํานวยการ  
คําอธบิายตัวชีๅวัด :  

ผนการจัดทําสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path) ป็นนยบายที่กระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ กําหนด฿หຌทุกหนวยงานดํานินการจัดทํา฿นตําหนงสําคัญ฿หຌชัดจน พ่ือสรຌางขวัญละกําลัง฿จ฿หຌกับ
ขຌาราชการ฿นการรับทราบถึงความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพของตนอง อีกทัๅงผนสรຌางความกຌาวหนຌา฿นสายงานท่ี
ชัดจน สามารถนําเป฿ชຌพัฒนาการสรรหา คัดลือก การวางผนฝຄกอบรม พัฒนาบุคลากร ละสรຌางกณฑ์
มาตรฐาน฿นการลื่อนตําหนงงาน ละการอนยຌาย ซึ่งป็นการสรຌางความปรง฿สละความป็นธรรม฿น
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 เดຌวางหลักการพ่ือ฿หຌสวนราชการสรຌางความ
พรຌอม฿หຌกทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ ดยการจัดตรียมละพัฒนาผูຌมีศักยภาพขຌาสูตําหนงสําคัญ การ
วางระบบการตงตัๅง฿หຌขຌาราชการดํารงตําหนงดยฉพาะตําหนงประภทอํานวยการละตําหนงประภท
บริหาร หรือตําหนงประภทอ่ืนที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ นຌนหลักการ 
 1. มกีารตรียมคนเวຌลวงหนຌา 
 2. พัฒนาคน฿หຌมีประสบการณ์ละทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) พ่ือ฿หຌมองภาพรวมของสวน
ราชการมากกวาการติดยึดกับสวนราชการตຌนสังกัด 
 3. ฿หຌผูຌบริหารของสวนราชการมีบทบาทสําคัญ฿นการสรรหาละตงตัๅง พราะถือวา “คนตัๅงป็นคน฿ชຌ”  
 4. ฿หຌขຌาราชการป็นผูຌมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จกําหนดลือกทางกຌาวหนຌาละพัฒนาตนอง 

ดังนัๅน การจัดทําละ฿ชຌงาน Career Path อยางถูกตຌองละป็นรูปธรรมตามหลักฐานขຌอทใจจริง กใจะ
สรຌางผูຌมีศกัยภาพ฿นสวนราชการ ฿หຌพรຌอมขຌาดํารงตําหนงสําคัญสามารถป็นผูຌนําที่ “กง”ละ”ดี” เดຌ฿นอนาคต 
ซึ่งจะสงผลอันดีย่ิงตอสวนราชการ ละสงผลอันพึงปรารถนาอยางย่ิง฿หຌกขຌาราชการทุกคน฿นสวนราชการ 

ความสํารใจของจัดทําสຌนทางความกຌาวหนຌา (Career Path) ตําหนงอํานวยการ หมายถึง กรมปศุสัตว์มี
การประกาศสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path) ของตําหนงประภทอํานวยการทุกตําหนง 
พรຌอมกรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง ภาย฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 

ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการปรับปรุง
การดํานินการ฿นปีที่ผานมา ละกําหนดผนการจัดทํา Career Path ตําหนงประภท
อํานวยการ  ดยกําหนดตําหนงป้าหมายการดํานินการ ละกําหนดผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สนอผูຌบริหารหในชอบ 

2 
จຌงหนวยงานท่ีป็นตําหนงป้าหมายการดํานินการ จัดทํารายละอียดการกําหนดสຌนทาง
ความกຌาวหนຌา ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลกักณฑ์การขຌาสูตําหนง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาหในชอบ (ราง) Career Path ละกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง ของตําหนงป้าหมาย ละนําสนอ
ผูຌบริหารหในชอบพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดํานินการจัดทําประชาพิจารณ์  ดยมีการสนอผูຌบริหารอนุมัติ (ราง)  Career Path ละ
กรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง  ละสรุปผลการสํารวจความ
คิดหใน สนอคณะทํางาน Career Path พ่ือทบทวน (ราง) Career Path สนอผูຌบริหาร
หในชอบพ่ือสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตอเป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ราง)  Career Path ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละ
หลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง หในชอบ฿หຌประกาศ฿ชຌ  ละดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ 
นําเปสูการปฏิบัติ  

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการปรับปรุง
การดํานินการ฿นปีที่ผานมา ละกําหนดผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  สนอผูຌบริหารหในชอบ 

2 
จຌงหนวยงานท่ีป็นตําหนงป้าหมายการดํานินการ จัดทํารายละอียดการกําหนดสຌนทาง
ความกຌาวหนຌา ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลกักณฑ์การขຌาสูตําหนง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาหในชอบ (ราง) Career Path ละกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง ของตําหนงป้าหมาย ละนําสนอ
ผูຌบริหารหในชอบพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดํานินการจัดทําประชาพิจารณ์  ดยมีการสนอผูຌบริหารอนุมัติ (ราง)  Career Path ละ
กรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง  ละสรุปผลการสํารวจความ
คิดหใน สนอคณะทํางาน Career Path พ่ือทบทวน (ราง) Career Path สนอผูຌบริหาร
หในชอบพ่ือสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตอเป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ราง)  Career Path ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละ
หลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง หในชอบ฿หຌประกาศ฿ชຌ  ละดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ 
นําเปสูการปฏิบัติ  
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดํานินงานละขຌอสนอนะการปรับปรุง
การดํานินการ฿นปีที่ผานมา ละกําหนดผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  สนอผูຌบริหารหในชอบ 

2 
จຌงหนวยงานท่ีป็นตําหนงป้าหมายการดํานินการ จัดทํารายละอียดการกําหนดสຌนทาง
ความกຌาวหนຌา ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลกักณฑ์การขຌาสูตําหนง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาหในชอบ (ราง) Career Path ละกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง ของตําหนงป้าหมาย ละนําสนอ
ผูຌบริหารหในชอบพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดํานินการจัดทําประชาพิจารณ์  ดยมีการสนอผูຌบริหารอนุมัติ (ราง)  Career Path ละ
กรอบสั่งสมประสบการณ์ละหลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง  ละสรุปผลการสํารวจความ
คิดหใน สนอคณะทํางาน Career Path พ่ือทบทวน (ราง) Career Path สนอผูຌบริหาร
หในชอบพ่ือสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ตอเป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ราง)  Career Path ละกรอบสั่งสมประสบการณ์ละ
หลักกณฑ์การขຌาสูตําหนง หในชอบ฿หຌประกาศ฿ชຌ  ละดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ 
นําเปสูการปฏิบัติ  

 
งื่อนเข :    

การดํานินการจัดทําละการประกาศ฿ชຌ สຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ (Career Path) ขึๅนอยูกับ
นยบายของผูຌบริหาร 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานท่ีผ่านมา 
2558 2559 2560 

ประกาศการกําหนดสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสาย
อาชีพ (Career Path) 

ฉบับ 1 1 1 

สຌนทางสั่งสมประสบการณ์ ตําหนง 3 3 3 
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพของปศุสัตว์ 
มติ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
   
งบประมาณ : - 
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ครงการการกําหนดหลักกณฑ์และวิธีการคัดลอืกผูຌสืบทอด 
ตําแหน่งประภทวิชาการ ระดบัชี่ยวชาญ (Succession Plan)  

 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาละลอืกสรรพ่ือ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง “คนกง คนดี มีจิต 
สาธารณะ” ขຌาสูกรมปศุสัตว์   

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 2.2 : พ่ือสรຌางความตอน่ือง฿นการบริหารราชการอยางป็นระบบ    

ตัวชีๅวัด 2.2.1 : ระดับความสํารใจ฿นการจดัทําผนสรຌางความตอน่ือง฿นการบริหารราชการ (Succession Plan)  

คําอธิบายตัวชีๅวัด : ผนสืบทอดตําหนง หรือผนการสรຌางความตอน่ือง฿นการบริหารราชการ (Succession 
Plan) หมายถึง การวางผนพ่ือตรียมความพรຌอมของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงขຌามาดํารงตําหนงประภท
วิชาการ ระดับผูຌช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว์ พ่ือทดทนตําหนงผูຌช่ียวชาญท่ีวางลงจากการสูญสีย ดย฿ชຌ
กระบวนการ฿นการคัดลือกละจัดตรียมขຌาราชการ “ผูຌสืบทอดตําหนง (successor)” มาพัฒนาความรูຌ 
ความสามารถ ทักษะ ละสมถรรนะที่จําป็น รวมทัๅงป็นผูຌชวยวิจัยของผูຌช่ียวชาญดຌานตาง ๆ ตามผนพัฒนาที่
กรมปศุสัตว์กําหนดเวຌ   

พิจารณาจากความสํารใจ฿นการจัดทําผนละดํานินการตามผนการกําหนดหลักกณฑ์ละ
วิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญของกรมปศุสัตว์ พ่ือตรียมความพรຌอมบุคลากร
กรมปศุสัตว์ที่ป็นผูຌมีทักษะ ความรูຌความสามารถ สมถรรนะสูง ละหมาะสมขຌาสูตําหนง ดยการถายทอดองค์
ความรูຌจากผูຌช่ียวชาญ฿นดຌานตาง ๆ ละพัฒนาบุคลากรตามนวทางที่กําหนด ซึ่งตําหนงประภทวิชาการ ระดับ
ช่ียวชาญนัๅนมีความสําคัญตอการขับคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์  

ทัๅงนีๅ ครงการการกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงประภทวิชาการ 
ระดับช่ียวชาญ จะดํานินการป็น 2 ระยะ เดຌก  

    ระยะที่ 1 6 ดือนรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดํานินการ฿นการจัดทําหลักกณฑ์
ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนง฿นดຌานตาง ๆ  

    ระยะที่ 2 6 ดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดํานินการ
คัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญดຌานตาง ๆ ตามหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกที่กรม
ปศุสัตว์กําหนดเวຌ ซึ่ง฿นระดับคะนน 1 – 3 จะดํานินการดยกลุมสรรหาละบรรจุตงตัๅง ระดับคะนน 4 จะ
ดํานินการดยกลุมพัฒนาบุคลากร ระดับคะนน 5 จะดํานินการรวมกันระหวางกลุมสรรหาละบรรจุตงตัๅง 
ละกลุมพัฒนาบุคลากร   
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 1.1 ศึกษา คຌนควຌาขຌอมูลก่ียวกับการจัดทําผนสืบทอดตําหนง 

- กรอบนวคิด ขຌอกฎหมาย ละระบียบตางๆ 
- กรณีศกึษาจากสวนราชการนํารอง ละสวนราชการที่กําลังดํานินการจัดทําผนสืบ
ทอดตําหนง 

1.2 ศึกษา รวมรวบ วิคราะห์บทบาท อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ ครงสรຌางองค์กร ละตําหนง
งานทัๅงหมดของกรมปศุสัตว์ 

2 ตงตัๅงคณะกรรมการพ่ือกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงผูຌช่ียวชาญ
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ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
3 จดัทํารางหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงผูຌช่ียวชาญ พรຌอมสํารวจความคดิหใน

ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่มีตอหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกฯ ละสรุปผลรายงานตอ
คณะกรรมการพ่ือกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงผูຌช่ียวชาญ 

4 สนอขอความหในชอบรางหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสบืทอดตําหนงผูຌช่ียวชาญตออธิบดี
กรมปศุสัตว์พ่ือนําขຌา อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ พิจารณาตอเป 

5 ผยพรละประชาสัมพันธ์หลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงผูຌช่ียวชาญ 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 สํารวจตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญที่จะกษียณภาย฿นระยะ 1 ปี พ่ือตรียม

ประกาศรับสมคัรคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงระดับช่ียวชาญ  
2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญ 

3 ดํานินการคัดลือกผูຌสบืทอดตําหนงตามหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

4 กําหนดผนการพัฒนาผูຌเดຌรับการคัดลือก ละพัฒนาผูຌเดຌรับการคัดลือกตามนวทางที่กําหนด 

5 ติดตาม ประมิน ละสรุปผล 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 สํารวจตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญที่จะกษียณภาย฿นระยะ 1 ปี พ่ือตรียม

ประกาศรับสมคัรคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงระดับช่ียวชาญ  
2 ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินการคัดลือกผูຌสืบทอดตําหนงประภทวิชาการ ระดับช่ียวชาญ 

3 ดํานินการคัดลือกผูຌสบืทอดตําหนงตามหลักกณฑ์ละวิธีการคัดลือกที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

4 กําหนดผนการพัฒนาผูຌเดຌรับการคัดลือก ละพัฒนาผูຌเดຌรับการคัดลือกตามนวทางที่กําหนด 

5 ติดตาม ประมิน ละสรุปผล 

งื่อนเข :  ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับนยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมปศุสัตว์ 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

-     

แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง - 

งบประมาณ : - 
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ครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว์  
 
มิติที่ 1 : ความสอดคลຌองชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  

ประดในยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาละลอืกสรรพ่ือ฿หຌเดຌมาละรักษาเวຌซึ่ง “คนกง คนดี                  
 มีจติสาธารณะ” ขຌาสูกรมปศุสัตว์ 
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 2.3  : พ่ือ฿หຌมีระบบบริหารจัดการบุคลากรละพัฒนากําลังคนคุณภาพ  

ตัวชีๅวัด 2.3.1 : รຌอยละของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 
คําอธบิายตัวชีๅวัด : กําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ หมายถึง บุคลากรกรมปศุสัตว์ประภทวิชาการที่เดຌรับการ
ประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระดับดีดน 2 รอบติดตอกัน กลุมนักรียนทุน กลุมขຌาราชการท่ีป็น HIPPS  NEW 
WAVE  
     การพัฒนาความรูຌ หมายถึง การเดຌรับการอบรม สงสริม พ่ิมพูนทักษะ ความรูຌ ที่฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน  
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

2 รຌอยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

3 รຌอยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

4 รຌอยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

5 รຌอยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

2 รຌอยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

3 รຌอยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

4 รຌอยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

5 รຌอยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

 
งื่อนเข :    
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
     - 
 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   17,550,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  5,850,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  5,850,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  5,850,000  บาท 

 
 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

2 รຌอยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 

3 รຌอยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

4 รຌอยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรบัการพัฒนาความรูຌ 

5 รຌอยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ เดຌรับการพัฒนาความรูຌ 
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ครงการพัฒนาความรูຌดຌานทคนลยสีารสนทศ ของบุคลากรกรมปศุสตัว์  
 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 3.1 : พ่ือ฿หຌสดัสวนคา฿ชຌจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความหมาะสม ละ
สะทຌอนผลิตภาพ (Productivity) บุคคล  
ตัวชีๅวัด 3.1.1 : รຌอยละของบุคลากรดຌานสารสนทศเดຌรบัการพัฒนาความรูຌ ทักษะ ทคนลยีสารสนทศ ละ
สมรรถนะทีจ่าํป็นตอการปฏิบัติงาน เมนຌอยกวา 1 ครัๅงตอปี 
คําอธบิายตัวชีๅวัด : บุคลากรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงาน฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค ที่มีตําหนงหนຌาที่รับผิดชอบ
หรือที่เดຌรับมอบหมายก่ียวกับงานดຌานทคนลยีสารสนทศ เดຌรับฝຄกอบรมพ่ือพัฒนาความรูຌ ทักษะ ละ
สมรรถนะทีจ่ําป็นตอการปฏิบัติงาน เมนຌอยกวา 1 ครัๅงตอปี 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 60 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

2 รຌอยละ 70 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

3 รຌอยละ 80 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

4 รຌอยละ 90 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

5 รຌอยละ 100 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 60 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

2 รຌอยละ 70 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

3 รຌอยละ 80 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

4 รຌอยละ 90 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

5 รຌอยละ 100 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รຌอยละ 60 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

2 รຌอยละ 70 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

3 รຌอยละ 80 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

4 รຌอยละ 90 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 

5 รຌอยละ 100 ของป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ดຌานทคนลยีสารสนทศ 
 
งื่อนเข :    
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

     
     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
- ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ ์พ.ศ. 2560 – 2564 

 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   10,080,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  3,360,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3,360,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  3,360,000  บาท 
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ครงการพัฒนาระบบทคนลยสีารสนทศ  
สาํหรับ฿ชຌ฿นระบบการประมินผลการปฏบิัติราชการ (PMs) 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพ  
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 3.2 พ่ือพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความทันสมัยละ
รวดรใว 
ตัวชีๅวัด 3.2.1 : ระดับความสํารใจของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบ 
PMs 

คําอธบิายตัวชีๅวัด :  
ปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS : Departmental Personnel 

Information System ป็นปรกรมที่สํานักงาน ก.พ. พัฒนาขึๅน พ่ือป็นครื่องมือชวย฿นการบริหารจัดการ
ก่ียวกับขຌาราชการละลูกจຌางประจําระดับกรม ภาย฿ตຌครงการ Government Manpower Planning and 
Information System มีการพัฒนาละปรับปรุงหลายครัๅง พ่ือ฿หຌทันกับความตຌองการ กฎ ระบียบละ
ทคนลยีที่ปลี่ยนปลง ละผยพร฿หຌสวนราชการ นําเปปรับ฿ชຌเดຌถึงระดับตํ่ากวาสํานัก/กอง 5 ระดับ การ฿ชຌ
งานตามครงสรຌางตามมอบหมายงาน พ่ือ฿หຌสามารถ฿ชຌงาน฿นการบริหารงานบุคคล฿หຌกสวนราชการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึๅน  

วัตถุประสงค์ของระบบ ปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS  
1. พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจาํวัน฿นตละดຌานของกรม฿นสวนที่ก่ียวขຌองกับงาน

กองการจຌาหนຌาที่ 
2. พ่ือ฿หຌสวนราชการมีระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลที่฿ชຌป็นฐาน฿นการวางผนละ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. พ่ือสรຌางระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน ละสามารถลกปลี่ยนขຌอมูล

ระหวางหนวยงาน 
ปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS สามารถ฿ชຌงานเดຌหลากหลาย 

เดຌก 
 สวนราชการสามารถพัฒนาพ่ิมติมพ่ือ฿ชຌงานป็นการภาย฿นเดຌ 
 ขຌาราชการสามารถตรวจสอบขຌอมูล ประวัติการดํารงตําหนง ฯลฯ ของ ตนองผานระบบ
ครือขายเดຌ 

 ป็นระบบทึ่สนับสนุนงาน ประจําตาง ๆ ฿นทุกดຌาน ลดการทํางานที่ซๅําซຌอนของกองการ
จຌาหนຌาที่ ชน การออกคําสั่งบรรจุ ตงตัๅง ยຌาย อน ลื่อนระดับ การประมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ป็นตຌน  สนับสนุนการทํางานบบครือขาย 

 สามารถสงขຌอมูลพ่ือสนับสนุนการบริหารกําลังคนภาครัฐเดຌ 
 มีรายงานป็นรายบุคคลที่สามารถชวยสนันสนุนการตัดสิน฿จ฿นรื่องตาง ๆ ของฝຆายบริหารเดຌ 
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 สามารถจัดกใบขຌอมูลเดຌหลายระดับ เดຌก ระดับประทศ / ระดับจังหวัด /ระดับกระทรวง 
/ระดับกรม  สามารถกําหนดการ฿ชຌงาน USER เดຌหลายระดับ ชน ระดับบริหารจัดการ ระดับผูຌบริหาร 
ระดับจຌาหนຌาที่ ฯลฯ 

 สามารถถายอนขຌอมูลรายบุคคลระหวางสวนราชการเดຌ  สนับสนุนระบบการประมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 

 สามารถ฿ชຌกับฐานขຌอมูล Oracle ละ MS Access 

ปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล ป็นระบบที่มีสมรรถนะ฿นการทํางานสูง
มาก ชน ระบบออกคําสั่งบรรจุ ตงตัๅง ยຌาย ลื่อนงินดือน ระบบประมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบ
การบริหารวงงินการลื่อนงินดือน ระบบวันลา ป็นตຌน ตปัจจุบันการ฿ชຌงานคอนขຌางนຌอย ป็นพียงการ
บันทึกขຌอมูลจากคําสั่งนอกระบบ เดຌก คาํสั่งหรืออกสารท่ีเดຌรับก่ียวกับการดํารงตําหนง การลื่อนงินดือน 
ครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลาบวช การศึกษา ความดีความชอบ การปลี่ยนปลงชื่อ – สกุล ป็นตຌน ดังนัๅน 
การนําระบบทคนลยีสารสนทศของปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล ฿นสวนการประมินผลการ
ปฏิบัติราชการ PM มา฿ชຌดยผานระบบ พ่ือป็นการพัฒนาฐานขຌอมูลที่มีอยู฿หຌมากขึๅน พัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศทรัพยากรบุคคล฿หຌสมบูรณ์ขึๅน มีความทันสมัย รวดรใว ลดการทํางานที่ซๅําซຌอน ป็นการยกระดับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางตใมประสิทธิภาพ ริ่มจากกลุมหัวหนຌาสวนราชการ ละพ่ิมขึๅนครอบคลุมทุก
ตําหนงทัๅงหมด ดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบดຌวย มิติกระบวนการละมิติผลลัพธ์ดย฿ชຌมุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การกําหนดนวทาง วิธีการที่ป็นระบบชัดจนทําซๅําเดຌ 
Deployment หมายถึง การนําเปปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกขัๅนตอนตามผนละทุกหนวยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประมินผล รียนรูຌสิ่งที่ดํานินการ ละนํามาปรับปรุงกຌเข 
Integration หมายถึง การดํานินการพ่ือ฿หຌบรรลุป้าหมายที่มีความสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทาง

ดียวกันทัๅงระบบ เดຌก ป้าหมาย ผน การดํานินงาน การวัดวิคราะห์ ละการปรับปรุง ทัๅง฿นระดับ
กระบวนงาน หนวยงาน ละองค์กร  มิติกระบวนการพิจารณาจากกระบวนการท่ีหนวยงานดํานินการพ่ือทํา฿หຌกิดผลลัพธ์ตามป้าหมาย
ที่กําหนดเวຌ  มิติผลลัพธ์พิจารณาจาก ระดับความสํารใจของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (DPIS) ระบบ PMs 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

กําหนดคะนนป็น 5 ระดับ บงป็น 2 สวน คือ 
1. ระดับคะนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ ดยพิจารณาจากความกຌาวหนຌาของ

ขัๅนตอนการดํานินงาน 
2. ระดับคะนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ ดยพิจารณาจากการบรรลุป้าหมายตาม

ขຌอตกลงที่กําหนด 
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ระดับ คาป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานินงาน 

ระดับ 1 
ตงตัๅงคณะทํางานพ่ือศึกษาระบบทคนลยีสารสนทศ฿นการ฿ชຌงานประมินผลการปฏิบัติ
ราชการ฿นระบบ (PMs)  

ระดับ 2 
สรุปขอบขตการดํานินงานละนวทางการ฿ชຌงาน฿นระบบ DPIS ฿นการประมินผลการปฏิบัติ
ราชการ฿นระบบ (PMs) 

ระดับ 3 
 ปิดสิทธิ฿หຌคณะทํางานขຌาถึงขຌอมูล฿นระบบ 
 พัฒนาขຌอมูล฿นระบบ DPIS ก่ียวกับประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ฿หຌ
ครบถຌวน ถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน พ่ือรองรับสนับสนุนการทาํงาน 

ระดับ 4 
ดํานินการทดลองนํารอง฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ระดับอํานวยการ ละ
ผูຌช่ียวชาญ ผานระบบ DPIS  

ระดับ 5 ติดตาม ประมินผลการ฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

กําหนดคะนนป็น 5 ระดับ บงป็น 2 สวน คือ 
1. ระดับคะนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ ดยพิจารณาจากความกຌาวหนຌาของ

ขัๅนตอนการดํานินงาน 
2. ระดับคะนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ ดยพิจารณาจากการบรรลุป้าหมายตาม

ขຌอตกลงที่กําหนด 
ระดับ คาป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานินงาน 

ระดับ 1 
ทบทวนการนํารอง฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ระดับอํานวยการ ละ
ผูຌช่ียวชาญ ผานระบบ DPIS  

ระดับ 2 กຌเข ปัญหาอุปสรรคที่กิดขึๅนจากการติดตาม  

ระดับ 3 

 ทดสอบประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS ระดับอํานวยการ 
ละผูຌช่ียวชาญ  ครัๅงที่ 2 
 พัฒนาขຌอมูลพ่ิมติม฿นระบบ DPIS ก่ียวกับประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs)   
฿หຌครบถຌวน ถกูตຌอง ป็นปัจจุบัน พ่ือรองรับสนับสนุนการทํางาน (กรณขียายผล) 

ระดับ 4 
ดํานินการ฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ระดับหัวหนຌากลุม/ฝຆาย ของ 
กอง / สํานัก สวนกลาง (กรณีขยายผล) ผานระบบ DPIS 

ระดับ 5 ติดตาม ประมินผลการ฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

กําหนดคะนนป็น 5 ระดับ บงป็น 2 สวน คือ 
1. ระดับคะนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ ดยพิจารณาจากความกຌาวหนຌาของ

ขัๅนตอนการดํานินงาน 
2. ระดับคะนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ ดยพิจารณาจากการบรรลุป้าหมายตาม

ขຌอตกลงที่กําหนด 
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ระดับ คาป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานินงาน 

ระดับ 1 ทบทวนการประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS  

ระดับ 2 กຌเข ปัญหาอุปสรรคที่กิดขึๅนจากการติดตาม  

ระดับ 3 
พัฒนาขຌอมูลพ่ิมติม฿นระบบ DPIS ก่ียวกับประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs)   
฿หຌครบถຌวน ถกูตຌอง ป็นปัจจุบัน พ่ือรองรับสนับสนุนการทํางาน (กรณขียายผล) 

ระดับ 4 
ดํานินการ฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PMs) ทกุตําหนง (กรณีขยายผล) ผาน
ระบบ DPIS 

ระดับ 5 ติดตาม ประมินผลการ฿ชຌประมินผลการปฏิบัติราชการ฿นระบบ (PM) ผานระบบ DPIS 

 
งื่อนเข :  (ถຌามี) 

ผูຌดูลรายละอียดกี่ยวกับการประมินผลงาน ตัวชีๅวัด ละมาตรฐานสมรรถนะตาง ๆ 
ดํานินการจัดทําขຌอมูลลงระบบปรกรมสารสนทศทรัพยากรบุคคล ดຌาน PMs ฿นบืๅองตຌน ฿หຌมีขຌอมูลครบถຌวน 
สมบูรณ์ทุกหัวขຌอซึ่งมีรายละอียดหลากหลายประดใน จาํนวน 7 หวัขຌอ เดຌก  

1. การประมนิผลการปฏิบัติราชการ  
2. ตัวชีๅวัด 
3. มาตรฐานสมรรถนะของผูຌดํารงตําหนง 
4. การประมนิ KPI รายบุคคล 
5.  มาตรฐานสมรรถนะของระดับตําหนง 
6. ปอร์ซในต์ของการประมินผล 
7. สมรรถนะของตละสายงาน 
 

ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานท่ีผ่านมา 
2558 2559 2560 

มกีารปรับปรุงฐานขຌอมูล฿นระบบ DPIS  
฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย 

ระบบ 1 1 1 

 
แหล่งขຌอมูล / วิธีการจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 

1. ผูຌดูลรายละอียดก่ียวกับการประมินผลงาน ตัวชีๅวัด ละมาตรฐานสมรรถนะตาง ๆ 
2. ระบบปรกรมสารสนทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)  

 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   402,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  134,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  134,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  134,000  บาท 
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ครงการสํารวจความพงึพอ฿จของผูຌท่ี฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 
 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ พ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี 
ประสิทธิภาพ 

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 3.2 : พ่ือพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความทันสมัยละ 
รวดรใว 
ตัวชีๅวัด 3.2.2 : ระดับความพึงพอ฿จของผูຌที่฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 
คําอธิบายตัวชีๅวัด :   ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2563 มุงนຌนความช่ือมยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ของ 
กรมปศุสัตว์ ดยกําหนดประดในยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารสนทศดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ่ือพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์฿หຌมีระบบฐานขຌอมูลบุคลากรสําหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกตຌองที่ยงตรง ละทันสมัย สามารถนํามา฿ชຌประกอบการตัดสิน฿จละการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์เดຌจริง   ระดับความพึงพอ฿จของผูຌที่฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร หมายถึง การดํานินการพัฒนา
ปรับปรุงขຌอมูล฿นปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ฿หຌป็นปัจจุบัน ตามคําสั่งกรมปศุ
สัตว์ คําสั่งกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ประกาศราชกิจจานุบกษา ละบันทึกตาง ๆ ที่เดຌรับ เดຌก คําสั่งการ
ลื่อนงินดือนประจําปี (มษายน ละ ตุลาคม) บรรจุ รับอน ฿หຌอน สูญสีย (ตาย, กษียณ) ปรับปรุงตําหนง 
ตงตัๅงขຌาราชการ ลื่อนขຌาราชการ ยຌายขຌาราชการ ประกาศราชกิจจานุบกษาก่ียวกับคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ละ
บันทึกขอปลี่ยนปลงการศึกษา การปลี่ยนปลงช่ือ - สกุล ละการลาบวช  
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 : 
ป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ผลการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร  
                                                รຌอยละ 80 
ป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ผลการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร  
                                                รຌอยละ 85 
ป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ผลการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 
                                                รຌอยละ 90 
 กําหนดป็นระดับขัๅนของความสํารใจ (Milestone) บงกณฑ์การ฿หຌคะนนป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกຌาวหนຌาของขัๅนตอนการดํานินงานตามป้าหมายตละระดับ ดังนีๅ 
ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 จดัทําผนการดํานินการ (Action Plan) ละกาํหนดนวทางการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที่
฿ชຌงานระบบฐานขຌอมลูบุคลากร 

2 จดัทําบบสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร ดย฿ชຌบบสํารวจผาน
ระบบออนเลน์ 

3 รวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลทีเ่ดຌรับจากผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 
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ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
4 ประมินผลความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 

5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร สนอผูຌบรหิาร 

  
ชวงปรับกณฑ์การ฿หຌคะนน +/- รຌอยละ 5 ตอ 1 คะนน ดยกําหนดกณฑ์การ฿หຌคะนน ดังนีๅ 

ระดับคะแนน ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

รຌอยละ 70 75 80 85 90 

 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

ระดับความพึงพอ฿จของผูຌที่฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูล
บุคลากร 

รຌอยละ 81.43 89.90  

 
แหล่งขຌอมูล : 

1. คาํสั่งการลื่อนงินดือนประจําปี (มษายน ละ ตุลาคม)  
2. คําสั่งบรรจุ รบัอน ฿หຌอน สูญสีย (ตาย, กษียณ) ปรับปรุงตําหนง ตงตัๅงขຌาราชการ ลื่อน
ขຌาราชการ ยຌายขຌาราชการ  

3. ประกาศราชกิจจานุบกษาก่ียวกับครื่องราชอิสริยาภรณ์  
4. การพ่ิมวุฒิการศึกษา  
5. การปลี่ยนปลงช่ือ – สกุล 
6. การลา ละการลาบวช 

วิธกีารจัดกใบขຌอมูล : 
1. วิคราะห์รายละอียดของขຌอมูล  
2. มอบหมายผูຌรับผิดชอบดํานินการปรับปรุงขຌอมูล฿นปรกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS)  ฿หຌป็นปัจจุบัน ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ คําสั่งกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ประกาศราช
กิจจานุบกษา ละบนัทึกตาง ๆ ทีเ่ดຌรับ 

3. ตรวจสอบละยืนยันความถูกตຌอง฿นระบบฐานขຌอมูล 
 

หลักฐานอຌางอิง :  ผลการสํารวจความพึงพอ฿จของผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูลบุคลากร 
 
งบประมาณ : - 
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ครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิัติงาน กรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละระบบการพัฒนาบุคลากร฿หຌพรຌอมรับการ
ปลี่ยนปลง  
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 4.1 : พ่ือ฿หຌมีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีๅวัด 4.1.1 : ระดับความสํารใจของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  
คําอธบิายตัวชีๅวัด :  

การพัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศ พ่ือ฿หຌมีการนําระบบ
ระบบทคนลยีสารสนทศมา฿ชຌ฿นการบริหารผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดรใว ดยผลการ
ประมินที่เดຌสามารถจํานกความตกตางละจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขຌาราชการเดຌอยางชัดจน มี
ประสิทธิภาพ ละสามารถ฿ชຌประยชน์฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ชน การลื่อน
งินดือน การพัฒนาบุคลากร การคัดลือกบุคคลกลุมที่มี  ทักษะ หรือสมรรถนะสูง พ่ือพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿น
อาชีพ การปรับลื่อนตําหนงที่สูงขึๅน การดํานินการทางวินัย การปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพงานของขຌาราชการ/
หนวยงาน ป็นตຌน 

 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ตงตัๅงคณะทํางานพ่ือศึกษา วิคราะห์ ละพัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวย
ระบบทคนลยีสารสนทศ 

2 
กําหนดหลักกณฑ์ นวทาง ขอบขต ละรายละอียดสําหรับการพัฒนาระบบการ
ประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศ พ่ือนําเป฿ชຌประยชน์฿นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3 

พัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศ พ่ือนําเป฿ชຌประยชน์ 
ดังนีๅ 
   1. การลื่อนงินดือน  
   2. การพัฒนาบุคลากร  
   3. การคัดลือกบุคคลกลุมที่มี  ทกัษะ หรือสมรรถนะสูง พ่ือพัฒนาทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ  
   4. การปรับลื่อนตําหนงที่สูงขึๅน  
   5. การดํานินการทางวินัย 
   6. การปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพงานของขຌาราชการ/หนวยงาน 

4 
ทดลองนํารองการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศเป฿ชຌ฿น
การประมินผลการปฏิบัติงาน 1 รอบ พ่ือนําเปปรับปรุง กຌเข฿หຌระบบมีความบูรณ์มากย่ิงขึๅน 

5 
ติดตามละประมินผลการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยี
สารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พรຌอมสรุปผลดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละ
ขຌอสนอนะ สนอผูຌบังคับบัญชา 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
นําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางตใมระบบ 

2 
ประมินผลการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศเป฿ชຌ
฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พรຌอมสรุปผลดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละขຌอสนอนะ 

3 
ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยี
สารสนทศ พ่ือทบทวนผลการดํานินการนําระบบเป฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4 
วิคราะห์ผลการดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละนวทางกຌเข พ่ือดํานินการปรับปรุงการ
พัฒนาระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌมีความ
หมาะสม ละสมบูรณ์ 

5 
ติดตามละประมินผลการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยี
สารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พรຌอมสรุปผลดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละ
นวทางกຌเข สนอผูຌบังคับบัญชา 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
ติดตามละประมินผลการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยี
สารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2  

3 
วิคราะห์ผลการดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละนวทางกຌเข พ่ือดํานินการปรับปรุงการพัฒนา
ระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌมีความหมาะสม ละ
สมบูรณ์ 

4  

5 
ติดตามละประมินผลการนําระบบการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวยระบบทคนลยี
สารสนทศเป฿ชຌ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล พรຌอมสรุปผลดํานินการ ปัญหาอุปสรรค ละ
นวทางกຌเข สนอผูຌบังคับบัญชา 

 
งื่อนเข :   - 
 
แหล่งขຌอมูล/วิธกีารจัดกใบขຌอมูล/หลักฐานอຌางอิง : - 
 
งบประมาณ : - 
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แผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประดในยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานละระบบการพัฒนาบุคลากร฿หຌพรຌอมรับการ
ปลี่ยนปลง 
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 4.2 : พ่ือ฿หຌมีการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวชีๅวัด 4.2.1 : ระดับความสํารใจ฿นการดํานินการตามผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์  
คําอธบิายตัวชีๅวัด : ระดับความสํารใจ฿นการดํานินการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการพัฒนา
บุคลากรกรมปศุสัตว์ที่สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์          
พ.ศ. 2560-2564 กับนยบายภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกระทรวงกษตรละสหกรณ์เดຌกําหนดผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคคล พ.ศ. 2560-2564 ดยมีวัตถุประสงค์พ่ือป็นกรอบนวทาง฿นการยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากร฿หຌสามารถปฏิบัติงานรองรับ ภารกิจ฿นระยะ 5-10 ปีขຌางหนຌา ละมุงประสงค์฿หຌหนวยงาน฿นสังกัด
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ มีนวทางการพัฒนาบุคคลเป฿นทิศทางดียวกัน ประกอบเปดຌวย 5 ยุทธศาสตร์ 
เดຌก  
 1.) พัฒนาละสงสริมบุคลากร฿หຌมีความป็นมืออาชีพพ่ือพัฒนาละกຌปัญหาการกษตรละสหกรณ์ 
 2.) สรຌางละพัฒนาบุคลากร฿นการป็นผูຌนําการปลี่ยนปลง 
 3.) สรຌางละพัฒนาครือขายดຌานวิชาการละความป็นลิศ฿นดຌานการกษตรตางประทศ 
 4.) พ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌช่ือมยงกับการพัฒนาบุคลากร 
 5.) สงสริมละพัฒนาบุคลากร฿หຌมีคุณธรรม จริยธรรม ละมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
พ่ือ฿หຌทุกสวนราชการภาย฿ตຌกระทรวงกษตรละสหกรณ์฿ชຌป็นกรอบนวทางดํานินการพัฒนาบุคลากรภาย฿ตຌ
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเดຌกําหนดนวทางละ
ตัวชีๅวัดเวຌอยางชัดจน 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
วิคราะห์ผนงานครงการฝຄกอบรมกรมปศุสัตว์฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคคลของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64  

2 เดຌรบัการจัดสรรงบประมาณตามผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 
3 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาบุคลากรละงบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 
4 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามหลักกณฑ์ละตัวชีๅวัดที่กําหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสนอกรมปศุสัตว์ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
มีการทบทวนละจัดทําผนพัฒนาบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล
ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64 ละนยบาย ภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

2 เดຌรบัการจัดสรรงบประมาณตามผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 
3 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาบุคลากรละงบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 
4 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามหลักกณฑ์ละตัวชีๅวัดที่กําหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสนอกรมปศุสัตว์ 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 
มีการทบทวนละจัดทําผนพัฒนาบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล
ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64 ละนยบาย ภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

2 เดຌรบัการจัดสรรงบประมาณตามผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 
3 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาบุคลากรละงบประมาณที่เดຌรับการจัดสรร 
4 ดํานินการพัฒนาบุคลากรตามหลักกณฑ์ละตัวชีๅวัดที่กําหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสนอกรมปศุสัตว์ 

 
งื่อนเข :   หนวยงานภาย฿ตຌกรมปศุสตัว์ทกุหนวยงานที่ก่ียวขຌอง ดํานินการพัฒนาบุคลากร฿หຌสอดคลຌองกับ   
ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ ์พ.ศ. 2560 – 2564 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
- ผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของทุกหนวยงานกรมปศุสัตว์ทีส่อดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคคล ของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
- ทุกหนวยงานรายงานผน-ผลการพัฒนาบุคลากรตามกณฑ์ละตัวชีๅวัดที่กําหนด฿นกองการจຌาหนຌาที่ 

สรุปผน-ผลการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสตัว์ประจําปีสนอกรมปศุสัตว์ 
 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   26,235,600 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  8,745,200 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  8,745,200 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8,745,200 บาท 
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ครงการการประชาสัมพันธ์หลักกณฑ์และขຌอมูลการสรรหา บรรจุ และแต่งตัๅง 
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5.1 : พ่ือ฿หຌมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความปรง฿สละป็นธรรม   
ตัวชีๅวัด 5.1.1 :  รຌอยละความสํารใจของการดํานินการปิดผยขัๅนตอนวิธีการสรรหา บรรจุ ตงตัๅง บุคลากร              
กรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล 
คําอธิบายตัวชีๅวัด : ประมินความพึงพอ฿จของผูຌมีสวนเดຌสียจากการดํานินการสรรหา บรรจุ ตงตัๅง ยกยຌาย             
วามีความรูຌ ความขຌา฿จ ถึงหลักกณฑ์ ขัๅนตอน ขຌอมูลตางๆท่ีก่ียวขຌอง พ่ือนํามาสูการปรับปรุงกระบวนงาน฿หຌกิด
ความป็นธรรม ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1  ผยพรประชาสัมพันธ์ละปรับปรุงหลักกณฑ์ ละขຌอมูลการตงตัๅงยกยຌาย฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวนละทันสมัยทางวใบเซต์กองการจຌาหนຌาที่ ละ e-mail ของหนวยงาน 

2  จัดทําบบสอบถามความพึงพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร฿นรอบ 5 ดือน 
ดยการสุมตัวอยาง 

3  วิคราะห์สรุปผลการประมินบบสอบถาม 

4  นําขຌอสนอนะจากการประมินผลมาจัดทําผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์฿นรอบ 6 
ดือนหลัง 

5  ดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ตามผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์ 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1  ผยพรประชาสัมพันธ์ละปรับปรุงหลักกณฑ์ ละขຌอมูลการตงตัๅงยกยຌาย฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวนละทันสมัยทางวใบเซต์กองการจຌาหนຌาที่ ละ e-mail ของหนวยงาน 

2  จัดทําบบสอบถามความพึงพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร฿นรอบ 5 ดือน 
ดยการสุมตัวอยาง 

3  วิคราะห์สรุปผลการประมินบบสอบถาม 

4  นําขຌอสนอนะจากการประมินผลมาจัดทําผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์฿นรอบ 6 
ดือนหลัง 

5  ดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ตามผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1  ผยพรประชาสัมพันธ์ละปรับปรุงหลักกณฑ์ ละขຌอมูลการตงตัๅงยกยຌาย฿หຌถูกตຌอง
ครบถຌวนละทันสมัยทางวใบเซต์กองการจຌาหนຌาที่ ละ e-mail ของหนวยงาน 

2  จัดทําบบสอบถามความพึงพอ฿จผูຌ฿ชຌบริการ฿นการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร฿นรอบ 5 ดือน 
ดยการสุมตัวอยาง 

3  วิคราะห์สรุปผลการประมินบบสอบถาม 

4  นําขຌอสนอนะจากการประมินผลมาจัดทําผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์฿นรอบ 6 
ดือนหลัง 

5  ดํานินการผยพรประชาสัมพันธ์ตามผนปรับปรุงการผยพรประชาสัมพันธ์ 
 
งื่อนเข :    สํานักงาน ป.ป.ช. ป็นผูຌประมิน 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานท่ีผ่านมา 
2558 2559 2560 

     
     
     
 
แหล่งขຌอมูล/วิธกีารจัดกใบขຌอมูล/หลักฐานอຌางอิง : - 
 
งบประมาณ : - 
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ครงการประมินคุณธรรมและความปร่ง฿สของกรมปศุสตัว์฿นการดํานินงาน ITA 
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5.1 : พ่ือ฿หຌมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความปรง฿สละป็นธรรม   
ตัวชีๅวัด 5.1.2 : ระดับคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดํานินงานตามมาตรฐานหนวยงานกลางกําหนด  

(ป.ป.ช. ป็นผูຌประมิน) 
คําอธิบายตัวชีๅวัด :  
การประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดํานินงาน ป็นการสํารวจการดํานินงานที่มีคุณธรรมละความ
ปรง฿ส การปฏิบัติหนຌาที่ของจຌาหนຌาที่ตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอยางมีจริยธรรม ตลอดจนการจายหรือ
รียกรับสินบนจากจຌาหนຌาที่ดยสํารวจ฿นมิติการรับรูຌ (Perception – Based) คือสํารวจความคิดหในของ
ผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสีย (External Stakeholders) ละจຌาหนຌาที่ภาย฿นหนวยงาน (Internal 
Stakeholders) ละ฿นมิติหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1  สนอผูຌมีอํานาจพิจารณามอบหมายผูຌประสานงานของหนวยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดํานินการประชุมชีๅจงนวทางกับหนวยงานท่ีก่ียวขຌองกับการประมินคุณธรรมละ
ความปรง฿ส 

3 ดํานินการจຌงรายช่ือกลุมป้าหมายผูຌก่ียวขຌอง฿หຌ ป.ป.ช. ดํานินการประมินคุณธรรมละ        
ความปรง฿ส 

4 รวบรวมขຌอมูลหลักฐานตามหลักกณฑ์ของ ป.ป.ช. ละสง฿หຌ ป.ป.ช. ภาย฿นกําหนด 

5  สรุปผลการประมินละขຌอสนอนะของ ป.ป.ช. สนอกรมปศุสัตว์ 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 สนอผูຌมีอํานาจพิจารณามอบหมายผูຌประสานงานของหนวยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดํานินการประชุมชีๅจงนวทางกับหนวยงานท่ีก่ียวขຌองกับการประมินคุณธรรมละ 
ความปรง฿ส 

3 ดํานินการจຌงรายช่ือกลุมป้าหมายผูຌก่ียวขຌอง฿หຌ ป.ป.ช. ดํานินการประมินคุณธรรมละ        
ความปรง฿ส 

4 รวบรวมขຌอมูลหลักฐานตามหลักกณฑ์ของ ป.ป.ช. ละสง฿หຌ ป.ป.ช. ภาย฿นกําหนด 

5 สรุปผลการประมินละขຌอสนอนะของ ป.ป.ช. สนอกรมปศุสัตว์ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 สนอผูຌมีอํานาจพิจารณามอบหมายผูຌประสานงานของหนวยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดํานินการประชุมชีๅจงนวทางกับหนวยงานท่ีก่ียวขຌองกับการประมินคุณธรรมละ 
ความปรง฿ส 

3 ดํานินการจຌงรายช่ือกลุมป้าหมายผูຌก่ียวขຌอง฿หຌ ป.ป.ช. ดํานินการประมินคุณธรรมละ        
ความปรง฿ส 

4 รวบรวมขຌอมูลหลักฐานตามหลักกณฑ์ของ ป.ป.ช. ละสง฿หຌ ป.ป.ช. ภาย฿นกําหนด 

5 สรุปผลการประมินละขຌอสนอนะของ ป.ป.ช. สนอกรมปศุสัตว์ 

 
งื่อนเข :   สํานักงาน ป.ป.ช. ป็นผูຌประมิน 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

ระดับคะนนการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส คะนน    
     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
หลักกณฑ์ครงการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดํานินงานขอหนวยงานภาครัฐ  
 
งบประมาณ : - 
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ครงการการจัดการขຌอรຌองรียน 
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงชิงกลยุทธ์ 5.2 : พ่ือ฿หຌมีระบบการรับผิดชอบตอการตัดสิน฿จ ละผลของการตัดสิน฿จดຌานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ตัวชีๅวัด 5.2.1 : รຌอยละของขຌอรຌองรียนหรือรຌองทุกข์เดຌรับการขຌาสูกระบวนการพิจารณาอยางป็นธรรม 
คําอธิบายตัวชีๅวัด : 
ดํานินการตามนวทางระบียบกรมปศุสัตว์วาดຌวยนวทางการจัดการขຌอรຌองรียน ฯ พ่ือพัฒนาการดํานินงาน
ของกรมปศุสัตว์฿หຌป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล สดงถึงความปรง฿ส ถูกตຌองตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
กระบวนการมีสวนรวมพ่ือ฿หຌผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จ สนองความตຌองการอยางมีประสิทธิภาพ 

กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รบัรื่องรຌองรียน฿นระบบ/หลักฐานการลงทะบียน 
2 สนอผูຌมีอํานาจมอบหมาย฿หຌหนวยงานที่ก่ียวขຌองดํานินการตรวจสอบ 
3 ติดตามความคืบหนຌาการดํานินการตรวจสอบ 
4 จดัทํารายงานสรุปการดํานินการสนอกรมปศสุัตว์ภาย฿นวันที่ 5 ของทุกดือน 
5 จดัทํารายงานผลการดํานินการจัดการขຌอรຌองรียนประจําปีสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิๅนปีงบประมาณ 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รบัรื่องรຌองรียน฿นระบบ/หลักฐานการลงทะบียน 
2 สนอผูຌมีอํานาจมอบหมาย฿หຌหนวยงานที่ก่ียวขຌองดํานินการตรวจสอบ 
3 ติดตามความคืบหนຌาการดํานินการตรวจสอบ 
4 จดัทํารายงานสรุปการดํานินการสนอกรมปศสุัตว์ภาย฿นวันที่ 5 ของทุกดือน 
5 จดัทํารายงานผลการดํานินการจัดการขຌอรຌองรียนประจําปีสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิๅนปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
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ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 รบัรื่องรຌองรียน฿นระบบ/หลักฐานการลงทะบียน 
2 สนอผูຌมีอํานาจมอบหมาย฿หຌหนวยงานที่ก่ียวขຌองดํานินการตรวจสอบ 
3 ติดตามความคืบหนຌาการดํานินการตรวจสอบ 
4 จดัทํารายงานสรุปการดํานินการสนอกรมปศสุัตว์ภาย฿นวันที่ 5 ของทุกดือน 
5 จดัทํารายงานผลการดํานินการจัดการขຌอรຌองรียนประจําปีสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิๅนปีงบประมาณ 

 
งื่อนเข :   (ถຌามี) 
กรณีหนวยงานที่ดํานินการตรวจสอบเมรายงานผลการตรวจสอบดยมีการจຌงตือนลຌว 6 ครัๅง หรือ กรณีรื่อง
รียนที่ตຌอง฿ชຌวลากຌเขความดือดรຌอน฿หຌสนอผูຌจดัการศนูย์รับขຌอรຌองรียนพิจารณาวินิจฉยัป็นรายกรณี 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

สรุปผลการจัดการขຌอรຌองรียน จาํนวนรื่อง    
     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
-ระบียบกรมปศุสัตว์วาดຌวยนวทางการจัดการขຌอรຌองรียน พ.ศ. 2558  
 
งบประมาณ : - 
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ครงการ พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมบุคลากรกรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5.3 : พ่ือ฿หຌมีการปลูกฝังจิตสํานึกดຌานคุณธรรม จริยธรรม฿หຌกับบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ พ่ือ฿หຌมีกิจกรรม฿หຌคุณละลงทษบุคลากรอยางหมาะสม  
ตัวชีๅวัด 5.3.1 : รຌอยละของบุคลากรกลุมป้าหมายที่ขຌารวมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกดຌานคุณธรรม จริยธรรม ตอปี 
คําอธิบายตัวชีๅวัด : 
ดํานินการสงสริม฿หຌขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา ละพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ พ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม             
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 ศึกษาขຌอมูลที่ก่ียวขຌองพ่ือกําหนดนวทางการดํานินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม            

2 นําขຌอมูลมากําหนดนวทางดํานินครงการ/กิจกรรม ที่หมาะสมกับสภาวะการ 

3 สนอกรมปศุสตัว์พิจารณาหในชอบดํานินการ 

4 ดํานินการตามครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดํานินการสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 ศึกษาขຌอมูลที่ก่ียวขຌองพ่ือกําหนดนวทางการดํานินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2 นําขຌอมูลมากําหนดนวทางดํานินครงการ/กิจกรรม ที่หมาะสมกับสภาวะการ 

3 สนอกรมปศุสตัว์พิจารณาหในชอบดํานินการ 

4 ดํานินการตามครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดํานินการสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

1 ศึกษาขຌอมูลที่ก่ียวขຌองพ่ือกําหนดนวทางการดํานินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2 นําขຌอมูลมากําหนดนวทางดํานินครงการ/กิจกรรม ที่หมาะสมกับสภาวะการ 

3 สนอกรมปศุสตัว์พิจารณาหในชอบดํานินการ 

4 ดํานินการตามครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดํานินการสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
 
งื่อนเข :   การดํานินการครงการ/กิจกรรมการ ป็นเปตามขຌอมูลที่ก่ียวขຌองละภาย฿นกรอบวงงินงบประมาณ
ที่เดຌรับอนุมัติ 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

     
     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
-  ผลการดํานินการตามครงการ/กิจกรรม ฿นการสงสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของกรมปศุสัตว์ ที่ผานมา 
 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   120,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  40,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  40,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  40,000  บาท 

หมายหตุ งบประมาณป็นรื่องการจัดทําอกสารผยพรทกุหนวยงาน 
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ครงการป้องกันการกระทําผิดวินัย 
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5.4 : พ่ือ฿หຌมีการปลูกฝังจิตสํานึกดຌานคุณธรรม จริยธรรม฿หຌกับบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ พ่ือ฿หຌมีกิจกรรม฿หຌคุณละลงทษบุคลกรอยางหมาะสม  
ตัวชีๅวัด : 5.3.2 จํานวนกิจกรรมการป้องกันการกระทําผิดวินัยอยางหมาะสม 
คําอธิบายตัวชีๅวัด :  
ดํานินการ฿หຌมีกิจกรรมพ่ือดํานินการป้องกันการกระทําผิดวินัยพ่ือ฿หຌความรูຌดຌานวินัยละกระตุຌนการปฏิบัติ
หนຌาที่ราชการ฿หຌมีความถูกตຌองตามกฎหมาย 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 ศึกษาขຌอมูลการกระทําผิดวินัยละกฎหมายกี่ยวกับวินัย 
2 วิคราะห์ประภทการกระทําผิดวินัยละกําหนดกิจกรรม 
3 สนอขอความหในชอบกรมปศุสัตว์พ่ือดํานินกิจกรรม 
4 ดํานินการตามขัๅนตอนของกิจกรรม 
5 สรุปผลการดํานินการตามกิจกรรมตอกรมปศุสัตว์ 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 ศึกษาขຌอมูลการกระทําผิดวินัยละกฎหมายกี่ยวกับวินัย 
2 วิคราะห์ประภทการกระทําผิดวินัยละกําหนดกิจกรรม 
3 สนอขอความหในชอบกรมปศุสัตว์พ่ือดํานินกิจกรรม 
4 ดํานินการตามขัๅนตอนของกิจกรรม 
5 สรุปผลการดํานินการตามกิจกรรมตอกรมปศุสัตว์ 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 ศึกษาขຌอมูลการกระทําผิดวินัยละกฎหมายกี่ยวกับวินัย 
2 วิคราะห์ประภทการกระทําผิดวินัยละกําหนดกิจกรรม 
3 สนอขอความหในชอบกรมปศุสัตว์พ่ือดํานินกิจกรรม 
4 ดํานินการตามขัๅนตอนของกิจกรรม 
5 สรุปผลการดํานินการตามกิจกรรมตอกรมปศุสัตว์ 

 
งื่อนเข :   (ถຌามี) 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

ผลการดํานินการจัดการขຌอรຌองรียนของ             
กรมปศุสัตว์ 

จาํนวนรื่อง    

     
     
 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
-ขຌอมูลการจัดการขຌอรຌองรียนของกรมปศุสตัว์ดยจํานกตามประภทการกระทํา/ประภทผูຌกระทํา/ประภท        
การกระทํา ละผลการพิจารณา  
 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   120,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  40,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  40,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  40,000  บาท 

หมายหตุ งบประมาณป็นรื่องการจัดทําอกสารผยพรทกุหนวยงาน 
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ครงการยกย่องชิดชูกียรตบิุคลากรกรมปศุสตัว์ 
 
มิติที่ 4 : ความพรຌอมรับผิดดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประดในยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสงสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ 5.3 : พ่ือ฿หຌมีการปลูกฝังจิตสํานึกดຌานคุณธรรม จริยธรรม฿หຌกับบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ พ่ือ฿หຌมีกิจกรรม฿หຌคุณละลงทษบุคลกรอยางหมาะสม  
ตัวชีๅวัด 5.3.2 : จาํนวนกิจกรรม฿หຌคุณละลงทษบุคลากรอยางหมาะสมป็นธรรม 
คําอธิบายตัวชีๅวัด : 
ดํานินการคัดลือกขຌาราชการ ลูกจຌางประจํา ละพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหนຌาที่ราชการดีดน หรือ                 
มีคุณธรรมจริยธรรมดีดน หรือผูຌมีความซื่อสัตย์สุจริตป็นที่ประจักษ์ พ่ือมอบรางวัลชิดชูกียรติ ทัๅงนีๅ                 
ตามหลักกณฑ์วิธีการที่กําหนดตามความหมาะสม 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 

ํ สนออนุมัติครงการละตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคัดลือก 

๎ ดํานินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดลือกกําหนดหลักกณฑ์การพิจารณา  

๏ ดํานินการประกาศครงการละหลักกณฑ์พ่ือประชาสัมพันธ์ 

๐ ดํานินการคัดลือกผูຌปฏิบัติหนຌาที่ราชการดีดน หรือมีคณุธรรมจริยธรรมดีดน หรอืผูຌมคีวาม
ซื่อสัตย์สุจรติป็นที่ประจักษ์ 

๑ สรุปผลการพิจารณาสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาหในชอบละประกาศรายช่ือผูຌเดຌรับการ
คดัลือก 

 
กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
ํ สนออนุมัติครงการละตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคัดลือก 
๎ ดํานินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดลือกกําหนดหลักกณฑ์การพิจารณา 
๏ ดํานินการประกาศครงการละหลักกณฑ์พ่ือประชาสัมพันธ์ 
๐ ดํานินการคัดลือกผูຌปฏิบัติหนຌาที่ราชการดีดน หรือมีคณุธรรมจริยธรรมดีดน หรอืผูຌมคีวาม

ซื่อสัตย์สุจรติป็นที่ประจักษ์ 
๑ สรุปผลการพิจารณาสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาหในชอบละประกาศรายช่ือผูຌเดຌรับการ

คดัลือก 
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กณฑ์การ฿หຌคะแนน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าป้าหมายผลงาน/รายละอียดการดํานนิงาน 
1 สนออนุมัติครงการละตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคัดลือก 
2 ดํานินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดลือกกําหนดหลักกณฑ์การพิจารณา 
3 ดํานินการประกาศครงการละหลักกณฑ์พ่ือประชาสัมพันธ์ 
4 ดํานินการคัดลือกผูຌปฏิบัติหนຌาที่ราชการดีดน หรอืมีคณุธรรมจริยธรรมดีดน หรอืผูຌมคีวาม

ซื่อสัตย์สุจรติป็นที่ประจักษ์ 
5 สรุปผลการพิจารณาสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาหในชอบละประกาศรายช่ือผูຌเดຌรับการ

คดัลือก 
 
งื่อนเข :   (ถຌามี) 
-ดํานินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการที่กรมปศุสัตว์กําหนดตามความหมาะสม 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หน่วยวัด ผลการดํานนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

ผลการดํานินการคัดลือก จาํนวน
รางวัล 

12 12 12 

 
แหล่งขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลักฐานอຌางอิง 
-ผลการดํานินการคัดลือกของกรมปศุสตัว์฿นปี 2558-2560 
 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :   86,700 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  28,900  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28,900  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  28,900  บาท 
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ครงการการสงสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลกรกรมปศสุัตว ์
 
มิตทิีไ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 

ประดในยุทธศาสตรท์ีไ ๒ : สริมสรຌางคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ๒.ํ : พ่ือสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์฿หຌมีความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชีๅวัด :  6.1.1   ระดับความสํารใจของการดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสตัว์   
                6.1.2  รຌอยละของหนวยงานที่ขຌารวมการดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ 
            6.1.๏ รຌอยละความพึงพอ฿จของบุคลากร฿นหนวยงานที่ขຌารวมดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  
คําอธิบายตัวชีๅวัด : พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎ ๑๑  ํมาตรา ๓  ๎บัญญัติ฿หຌ สวนราชการมีหนຌาที่
พ่ิมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จ พ่ือ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มี
ขวัญกําลัง฿จ ฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกิดผลสัมฤทธ่ิตอภารกิจภาครัฐ ดย กรมปศุสัตว์ เดຌจดัทําผน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๎๑๖๐ – ๎๑๖๐ พ่ือป็นนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร           
กรมปศุสัตว์ ฿หຌปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ละมีรงจูง฿จที่จะพัฒนาตนองอยางตอน่ือง
ตามรูปบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ซึ่งประกอบดຌวย ประดในกลยุทธ์ ป้าประสงค์ ผนงาน/ครงการ  ละการติดตามผล       
ที่ป็นระบบ มมีาตรฐานชัดจน ดย฿ชຌยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทัๅง ๐ มิติ เดຌก 

- ดຌานการทํางาน พ่ือ฿หຌบุคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลัง฿จ มีรงจูง฿จ ฿นการสรຌางสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทัๅงป็นการสริมสรຌางบรรยากาศที่ดีละมีความปลอดภัย฿นการปฏิบัติงาน  

- ดຌานส่วนตัว พ่ือ฿หຌบุคลากรมีสขุภาพรางกายละจิต฿จที่ขใงรง มีความสมดุลระหวางชีวิตการทาํงานกับ
ชีวิตสวนตัว  

- ดຌานสังคม พ่ือ฿หຌบุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์ละความขຌา฿จอันดีตอกัน มีความรัก ความสามัคคี 
ละความภาคภูมิ฿จ฿นองค์กร 

- ดຌานศรษฐกิจ พ่ือ฿หຌบุคลากรมีความมั่นคงทางศรษฐกิจ 
 ผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ – ๎๑๖๓ มุงนຌนความช่ือมยงของ       
การบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ รวมถึงทิศทางละความคาดหวังของ
ผูຌบริหาร฿นรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาย฿ตຌกรอบมาตรฐานความสํารใจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนวทาง  
HR Scorecard มิติที่ ๑ : คณุภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)   
                  ดยกําหนดกลุมป้าหมายป็นหนวยงาน ละผูຌทนพ่ือสรຌางครือขาย (Network) เดຌลกปลี่ยน
รียนรูຌระหวางกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน฿นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละนําความรูຌเปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสม 
หนวยงานละ ํ คน รวม ๎๐๓ หนวยงาน ดังนีๅ 
                  - สวนกลาง จาํนวน ๎ ๓ หนวยงาน 
                  - ปศุสัตว์ขต จํานวน ๙ หนวยงาน 
                  - ปศุสัตว์จงัหวัด จาํนวน ๓๖ หนวยงาน 
                  - ศูนย์ตาง ๆ  จาํนวน ๙๙ หนวยงาน 
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กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :  

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ผยพร ประชาสัมพันธ์ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๑๒๐-

๒๑๒๐ ละ฿หຌหนวยงานกําหนดผนฯ ประจําปี 2561 ของตละหนวยงาน฿หຌสอดคลຌองกัน
ผนของกรมฯ 

๎ หนวยงานดํานินการตามผนที่กําหนด 

๏ กําหนดนวทางประมินผลครงการตามตัวชีๅวัด ฿หຌคาํนะ สงสริม ละติดตามผลการดํานินงานของ
หนวยงาน 

๐ รวบรวมผลการดํานินงานของทุกหนวยงาน 

๑ สรุปรายงานผลการดํานินการ ละประมินผล (รຌอยละ ๔๐ ของหนวยงานที่ขຌารวมมีการดํานินการ
ตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 

 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ หนวยงานกําหนดผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562 

ของตละหนวยงาน฿หຌสอดคลຌองกันผนของกรมฯ  
๎ หนวยงานดํานินการตามผนที่กําหนด 

๏ ติดตามผลการดํานินงานของหนวยงานก่ียวกับการจัดกิจกรรม฿นตละมิติ รวมถึงการจัดกใบ 
ภาพกิจกรรม    

๐ รวบรวมผลการดํานินงานของทุกหนวยงานที่ขຌารวมครงการ 

๑ สรุปรายงานผลการดํานินการ ละประมินผล (รຌอยละ ๕๐ ของหนวยงานที่ขຌารวมมีการดํานินการ
ตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 

 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ หนวยงานกําหนดผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2563 

ของตละหนวยงาน฿หຌสอดคลຌองกันผนของกรมฯ  
๎ หนวยงานดํานินการตามผนที่กําหนด 

๏ ติดตามผลของหนวยงาน พรຌอม฿หຌคาํนะนํา ละสงสริม 

๐ รวบรวมผลการดํานินงานของทุกหนวยงานที่ขຌารวมครงการ 

๑ สรุปรายงานผลการดํานินการ ละประมินผล (รຌอยละ ํ๐๐ ของหนวยงานที่ขຌารวมมีการ
ดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 
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งืไอนเข :   
                        ํ. ป็นหนวยงานกรมปศุสัตว์ ละควรมีบุคลากรที่จะดํานินการ฿นร่ืองของคุณภาพชีวิต 
(ขຌาราชการ/ลูกจຌาง/พนักงานราชการ/ลูกจຌางหมาบริการ ละอ่ืน ๆ ) 

๎. ป็นหนวยงานมีการดํานินการครงการสถานท่ีทาํงานนาอยู นาทํางาน (HWP) อยางตอน่ือง  
ละดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทัๅง ๐ มิติ ทัๅงดຌานการทํางาน ดຌานสวนตัว ดຌาน
สงัคม ละดຌานศรษฐกิจ 
                    ๓. รายงานผลการดํานินงานตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรค ละนวทาง
การกຌเขของหนวยงาน฿หຌกรมปศุสัตว์ทราบ ภาย฿นวลาที่กําหนด พรຌอมภาพกิจกรรมประกอบการรายงาน 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หนวยวัด ผลการดํานนิงานทีไผานมา 
๎๑๑8 ๎๑๑9 ๎๑60

จาํนวนหนวยงานที่ดํานินการจัดกิจกรรมตามผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ 
(฿นปี ๒๑๒๐ ป็นกลุมป้าหมายดิม ํ๐๔ หนวยงาน ละ
พ่ิมหนวยงานระดับศูนย์ที่จຌงความประสงค์ขຌารวม ๑๕ 
หนวยงาน รวมป็น ํ๒๓ หนวยงาน) 

หนวยงาน ํ08 ํ08 167 

 
หลงขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลกัฐานอຌางอิง 

ํ. พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
๎. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๖ 
๓. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖๐ – ๎๑๖๐ 
๐. รายงานผลการดํานินงานตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะวลาที่กําหนด 
๑. อกสารหลักฐานตาง ๆ ของหนวยงานที่ขຌารวมครงการชน รูปภาพ ผนซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดํานินงานของกองการจຌาหนຌาที่ 
          ๓. รายงานการดํานินงานตามครงการสถานที่ทาํงาน นาอยู นาทํางาน (HWP) 
 
งบประมาณ :  - 
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ครงการปรบัปรุงสภาพวดลຌอม฿นการทํางานดຌวยกิจกรรม 5 ส 
 
มิตทิีไ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 

ประดในยุทธศาสตรท์ีไ ๒ : สริมสรຌางคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ๒.ํ : พ่ือสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์฿หຌมีความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชีๅวัด  : 6.1.1   ระดับความสํารใจของการดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสตัว์   
คําอธบิายตัวชีๅวัด : กรมปศสุัตว์ไดຌกําหนดนวทางการบริหารงานละพัฒนากรมปศุสัตว์ ดຌานพัฒนาองค์กร ละ
บุคลากร ดย฿หຌมีการพัฒนาสภาพวดลຌอม฿หຌดีขึๅน มีความปลอดภัย฿นการทํางาน กิดภาพลักษณ์ทีดี ป็นสถานที่
นาอยู นาทํางาน (Healthy WorkPlace) ทํา฿หຌบุคลากร฿นกรมปศสุัตว์ปฏิบัติงานอยางมีความสุข มขีวัญกําลัง฿จ  
ที่ดี มีรงจูง฿จ฿นการสรຌางสรรค์คณุภาพ มคีวามสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ซึ่งสอดคลຌองกับผนกลยุทธ์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  ประจําปี ๒๑๒๐ – ๒๑๒๐ ฿นมิติดຌานการทํางาน จงึไดຌกําหนดนยบาย
฿หຌมีการดํานินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรຌางนิสัย) ดย฿หຌทุกหนวยงานดํานินกิจกรรม 
พ่ือป็นพืๅนฐานการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ฿นการที่จะชวยสรຌางสภาพวดลຌอมที่ดี฿นการทํางาน฿หຌกิด
บรรยากาศนาทํางาน สะอาดรียบรຌอย฿นสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ บุคลากรกรมปศุสัตว์มีทศันคติที่ดีตอหนวยงาน
สามารถ฿ชຌศักยภาพของตนองไดຌอยางตใมความสามารถ   
นวทางการดาํนนิงาน  

1. ฿หຌถือป็นนยบายสําคัญ฿หຌทุกหนวยงานนําไปดํานินการ  
2. ตงตัๅงคณะทํางานกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน ละนํากิจกรรม 5 ส มา฿ชຌป็นพืๅนฐาน฿นการปรับปรุง
คุณภาพละประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน฿หຌสูงขึๅน 

3. ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทุกระดับ ติดตาม ดูล รวมทัๅง฿หຌคํานะนํา฿นการดํานินกิจกรรม กຌไขปัญหาอยาง
฿กลຌชิด 

4. สงสริม สนับสนุน ฿หຌบุคลากรทุกคน฿นหนวยงานไดຌรียนรูຌ ตะหนัก฿นความสําคัญ พ่ือนํากิจกรรม 5 ส 
ไปปรับ฿ชຌกับการปฏิบัติงานอยางจริงจังละตอน่ือง 

5. จดั฿หຌมีระบบติดตามละประมินผลป็นระยะ โ พ่ือนําผลไปปรับปรุงกิจกรรม ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ศึกษา วิคราะห์ ละประมนิสภาพการณ์หนวยงาน฿นปัจจุบันของกรมปศุสัตว์ กําหนดนยบาย

ละป้าหมายการปรับปรุงสภาพวดลຌอม฿นการทํางานดຌวยกิจกรรม 5 ส 
๎ ประกาศนยบาย ตงตัๅงคณะกรรมการ ละคณะอนุกรรมการ 

๏ ฿หຌความรูຌ ละดํานินกิจกรรม 5 ส 

๐ ตรวจติดตาม ฿หຌคํานะนํา ละขຌอสนอนะอยาง฿กลຌชิด  

๑ สรุปละประมินผล  
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กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการดํานินการกิจกรรม 5 ส. 

๎ ศึกษา วิคราะห์ ง่ือนไข ขຌอจํากัด฿นการดํานินการ 

๏ กําหนดกณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพืๅนที่ 5 ส กรมปศุสัตว์ พ่ือ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอสนอนะ 

๐ ดํานินการ ตรวจติดตาม ฿หຌคาํนะนํา ละ฿หຌขຌอสนอนะอยาง฿กลຌชิด 

๑ สรุปละประมินผล 

 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการดํานินการกิจกรรม 5 ส 

๎ พัฒนากณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพืๅนที่  5 ส กรมปศุสัตว์฿หຌสูงขึๅน 

๏ ดํานินการตามกิจกรรม 5 ส 

๐ ดํานินการ ตรวจติดตาม ฿หຌคาํนะนํา ละ฿หຌขຌอสนอนะอยาง฿กลຌชิด  

๑ สรุป ประมินผล ละ฿หຌรางวัลกหนวยงานที่มีการพัฒนาอยางชัดจน 

 
งืไอนเข :  - 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หนวยวัด ผลการดํานนิงานทีไผานมา 
๎๑๑8 ๎๑๑9 ๎๑60 

     
หลงขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลกัฐานอຌางอิง : 

ํ. พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
๎. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ - ๎๑๑๖ 
๓. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖๐ - ๎๑๖๐ 
๐. รายงานผลการดํานินงานตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะวลาที่กําหนด 
๑. อกสารหลักฐานตาง ๆ ของหนวยงานที่ขຌารวมครงการชน รูปภาพ ผนซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดํานินงานของกองการจຌาหนຌาที่ 
          ๓. รายงานการดํานินงานตามครงการสถานที่ทาํงาน นาอยู นาทํางาน (HWP) 
งบประมาณรวมทัๅงครงการ :  350,000 บาท  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  150,000 บาท (จดัอบรม คาวิทยากร ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม 
ละรางวัล) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  100,000 บาท (ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม ละรางวัล) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  100,000 บาท (ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม ละรางวัล) 
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ครงการการพิไมประสทิธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวติ 
 
มิตทิีไ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 

ประดในยุทธศาสตรท์ีไ ๒ : สริมสรຌางคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน   
ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ๒.ํ : พ่ือสริมสรຌางละพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์฿หຌมีความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชีๅวัด  : 6.1.๐  ระดับความสาํรใจของการพ่ิมประสทิธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคณุภาพชีวิต 
คําอธบิายตัวชีๅวัด : ครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคณุภาพชีวิต ไดຌดํานินการมาตัๅงตปี ๒๑๑๔ 
ดยป็นผูຌทนจากหนวยงานสวนกลาง สํานักงานปศุสัตว์ขต/จังหวัด หนวยงานละ ํ คน รวมป็น ํ๐๔ 
หนวยงาน พ่ือสรຌางครือขาย สนับสนุน ละสงสริมการทํางานดຌานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดຌลกปลี่ยนรียนรูຌ
ระหวางกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน ไดຌหในตัวอยาง นวทาง วิธีจดักิจกรรม สามารถนําความรูຌไปปรับ฿ชຌ฿หຌ
หมาะสมกับตละหนวยงาน  

  สําหรับ฿นปี ๒๑๒๐ – ๒๑๒๐ พ่ือ฿หຌครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกหนวยงานท่ี
สามารถดํานินการตามครงการไดຌ จึงไดຌกําหนดหนวยงานป้าหมายพ่ิมขึๅน ป็นหนวยงานระดับศูนย์ จํานวน ๕๕ 
หนวยงาน จากดิม ํ๐๔ พ่ิมป็น ๒๐๓ หนวยงาน พรຌอมสรຌางครือขายพ่ิมขึๅน อยางนຌอยหนวยงานละ ํ คน 
ป็นการสงสริมการทํางานป็นทีมพ่ือ฿หຌกิดประสิทธิภาพ ดยหนวยงานที่ขຌารวมควรมีบุคลากรท่ีจะดํานินการ
฿นร่ืองของคุณภาพชีวิต ละดํานินการครงการสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางานอยูลຌว มีสถานที่฿นการจัด
กิจกรรม ป็นตຌน ดยครือขาย฿หมที่พ่ิมขึๅน จะมีการ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ คํานะนํา นวทาง วิธีการ จนถึง
สามารถดํานินการตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครอบคลุมทุกมิติ 
 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ศึกษา วิคราะห์ ละประมนิศักยภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพ

ชีวิต 
๎ วางผน กําหนดนวทาง ละรายละอียดการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวม 

การดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 
๏ ดํานินการตามผนละนวทางที่กําหนด 

๐ ติดตามผลการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต  

๑ สรุปละประมินผล  
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กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการพ่ิมประสิทธิภาพของครือขาย฿นการดํานินงานปีที่ผานมา 

๎ จัดทําผนปฏิบัติการการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌาง
คุณภาพชีวิตประจําปี 2562 

๏ ดํานินการตามผนปฏิบัติการการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงาน
สริมสรຌางคุณภาพชีวิต 

๐ ติดตามผลการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 

๑ สรุปละประมินผล  

 
กณฑ์การ฿หຌคะนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดบัคะนน คาปา้หมายผลงาน/รายละอียดการดาํนนิงาน 
ํ ทบทวนผลงานละขຌอสนอนะการพ่ิมประสิทธิภาพของครือขาย฿นการดํานินงานปีที่ผานมา 

๎ จัดทําผนปฏิบัติการการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌาง
คุณภาพชีวิตประจําปี 2563 

๏ ดํานินการตามผนปฏิบัติการการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงาน
สริมสรຌางคุณภาพชีวิต 

๐ ติดตามผลการพ่ิมประสิทธิภาพครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 

๑ สรุปละประมินผล   

 
งืไอนเข :  คุณสมบัติของตัวทนครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 
                 ํ. ควรป็นจຌาหนຌาที่ ที่มีความรูຌ ขຌา฿จ ละมีความสามารถ฿นดຌานการดํานินการดຌานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร฿นหนวยงาน   
       ๎. สามารถวางผนงาน/ครงการ ดํานินการอยางตอน่ือง ละรายงานผล฿หຌกรมฯ ทราบ ภาย฿น
ระยะวลาท่ีกําหนด 
       ๓. ป็นผูຌที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตอพ่ือนรวมงาน จูง฿จ฿หຌจຌาหนຌาที่ภาย฿นหนวยงานมีสวนรวม฿นการ
ดํานินงานตาง ๆ เดຌดี 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานประกอบตัวชีๅวัด : 

ขຌอมูลพืๅนฐาน หนวยวัด ผลการดํานนิงานทีไผานมา 
๎๑๑8 ๎๑๑9 ๎๑60

จาํนวนหนวยงานที่มีสวนรวมดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพ
ชีวิต (฿นปี ๒๑๒๐ ป็นกลุมป้าหมายดิม ํ๐๔ หนวยงาน 
ละพ่ิมหนวยงานระดับศูนย์ที่จຌงความประสงค์ขຌารวม       
๑๕ หนวยงาน รวมป็น ํ๒๓ หนวยงาน) 

หนวยงาน 108 108 167 
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หลงขຌอมูล / วิธกีารจัดกใบขຌอมูล /หลกัฐานอຌางอิง 

ํ. พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ  
๎. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขຌาราชการพลรือนสามัญ พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๖ 
๓. ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖๐ – ๎๑๖๐ 
๐. รายงานผลการดํานินงานตามผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะวลาที่กําหนด 
๑. อกสารหลักฐานตาง ๆ ของหนวยงานที่ขຌารวมครงการชน รูปภาพ ผนซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดํานินงานของกองการจຌาหนຌาที่ 
          ๓. รายงานการดํานินงานตามครงการสถานที่ทาํงาน นาอยู นาทํางาน (HWP) 
          ๔. ทํานียบครือขายการมีสวนรวมการดํานินงานสริมสรຌางคุณภาพชีวิต 
 
งบประมาณ :  - 
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บทที ่5 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
 ผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ประกอบดຌวยผนงาน/ครงการ จํานวน 20 ผนงาน/
ครงการมีรายละอียดขัๅนตอนการดํานินงาน ระยะวลาดํานินงาน ป้าหมาย/ผลผลิต ละผูຌรับผิดชอบระดับกลุม/
ฝຆายของกองการจຌาหนຌาที่  
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ภาคผนวก 1 
 

คําสั่งแต่งตัๅงคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว ์
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ภาคผนวก 2 
 

ขຌอสรุปจากครงการประชุมชิงปฏบิตัิการ 
 

กลุ่ม 1  
มิติท่ี1 ความสอดคลຌองชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

1. ท่านคิดวาภารกิจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์฿นปัจจุบัน มีอะเรบຌางที่ป็นจุดขใง
หรือสิ่งที่ดีขององค์กร ละตอบสนองตอผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
1.1.การสรรหา/บรรจุ/ตงตัๅง การบริหารทรัพยากรบุคคล มีกฎระบียบ ขຌอบังคับรองรับที่ชัดจนละมี
สํานักงาน ก.พ./อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ชวยกลั่นกรอง 
1.2.มีกลเก฿นการสรรหาละลือกสรร บุคคลที่มีความรูຌ ทักษะ หรือสมรรถนะสูงขຌาสูຌกรมปศุสัตว์
(นักรียนทุนUIS/เทยพัฒน์) 
1.3.มีการ฿ชຌ Outsource ฿นกระบวนการสรรหา(การสอบขงขัน/คัดลือก) พ่ือ฿หຌสามารถตรวจสอบเดຌ 
ปรง฿สละชวยลดขัๅนตอน งบประมาณ 

2. จดุออน/ทຌาทาย/ตຌองพัฒนา 
2.1.฿นปัจจุบันมีภารกิจมากขึๅน ตมีจຌาหนຌาที่ระดับปฏิบัติงานเมพียงพอ(ภูมิภาค)ละขาดความรูຌ 
ทักษะ฿นงานทํา฿หຌผลการปฏิบัติงาน เมมีประสิทธิภาพ 
2.2.การกําหนด฿หຌมีสຌนทางความกຌาวหนຌา ฿นสายอาชีพครบทุกตําหนง (หวัหนຌาหนวยงาน) 
2.3.การกําหนดตําหนง ปศุสัตว์อําภอ฿หຌครบทุกสายงาน (สัตว์พทย์/สัตวบาล/นวก.สัตวบาล
นายสัตวพทย์) พ่ือสะดวก฿นการสรรหา 
2.4.ผนการสืบทอดตําหนง(Succession Plan)ดยจะตຌองมีการรับรูຌของหนวยงาน พ่ือ฿หຌขຌาราชการ
เดຌลื่อนระดับที่สูงขึๅน 

3. ท่านคิดวาภารกิจดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจเหนที่ทຌาทายหรือตຌองพัฒนา
฿หຌดีย่ิงขึๅน 
3.1.฿นปัจจุบันมีภารกิจมากขึๅน ตมีจຌาหนຌาที่ระดับปฏิบัติงานเมพียงพอ (ภูมิภาค)ละขาดความรูຌ 
ทักษะ฿นงานทํา฿หຌผลการปฏิบัติงาน เมมีประสิทธิภาพ 
3.2.การกําหนด฿หຌมีสຌนทางความกຌาวหนຌา ฿นสายอาชีพครบทุกตําหนง (หัวหนຌาหนวยงาน) 
3.3.การกําหนดตําหนง ปศุสัตว์อําภอ฿หຌครบทุกสายงาน (สัตว์พทย์/สัตวบาล/นวก.สัตวบาล
นายสัตวพทย์) พ่ือสะดวก฿นการสรรหา 
3.4.ผนการสืบทอดตําหนง (Succession Plan)ดยจะตຌองมีการรับรูຌของหนวยงาน พ่ือ฿หຌขຌาราชการ
เดຌลื่อนระดับที่สูงขึๅน 

4. ฿นมุมมองของทานคิดวา฿นอีก 3 ปีขຌางหนຌาของกรมปศุสัตว์ควรพัฒนาดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป฿นทิศทาง฿ด ทัๅงทางดຌานกระบวนงาน คน ทรัพยากร ละผูຌรบับริการ/ผูຌรับผลกระทบภายนอกองค์กร 
4.1.มีครงสรຌางกลุมงาน฿นระดับอําภอ ชนดียวกับระดับจังหวัด 
4.2.มีบุคลากรดຌาน IT พ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามนยบาย Thailand 4.0 
4.3.ควรมีวิคราะห์งาน฿หຌหมาะสม ละสอดคลຌองกับภารกิจงาน฿นยุค Thailand 4.0 
4.4.การสรรหาละลือกสรร ควรมีการพ่ิมการวัดทัศนคติ/ขຌอสอบจิตวิทยา พ่ือ฿หຌเดຌ คนกง คนดี ขຌา
สูຌระบบ 
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สรุปประดในยุทธศาสตร์ทีเ่ดຌ 
1.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงาน พ่ือรองรับการ
ปลี่ยนปลง (4.3,4.4,2.3,4.1,4.2) 
2.สงสริม฿หຌมีการกําหนดสຌนทางความกຌาวหนຌา ฿นสายอาชีพของตําหนงประภทอํานวยการครบทุก
ตําหนง (2.2) 
3.สงสริม฿หຌมีการจัดทําผนสืบทอดตําหนง (Succession Plan) พ่ือสรຌางความตอน่ือง฿นการ
ปฏิบัติงาน (ตําหนงผูຌช่ียวชาญ) (3.1) 
4.พัฒนาระบบการสรรหาละลือกสรร พ่ือ฿หຌมาซึ่ง คนกง คนดี ขຌาสูกรมปศุสัตว์ (1.1,1.2,1.3,4.4)  

ประดใน 

ความสาํคัญของประดในนีๅ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสมัฤทธิ่ของกรม (ตຌองทํา/จําป็น/

ร่งด่วน) (ทํารื่องนีๅเดຌดมีากนຌอยพียง฿ด) (ความสาํคัญ -  

1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 
สถานภาพ
ปัจจุบัน) 

1   1 20 37 267 4.60 6  16 29 7 153 2.64 1.97 4 

2  3 2 25 28 252 4.34 7 18 29 4  146 2.52 1.83 3 
3     26 32 264 4.55 7 11 28 12 161 2.78 1.78 2 

4      1 12 45 276 4.76  11 30 17  180 3.10 1.66 1 

 

การวิคราะหแ์รงสริม - แรงตຌาน (Force Field Analysis) 
ประดในยุทธศาสตร์ พฒันาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงาน 
พื่อรองรับการปลี่ยนแปลง 

แรงสริม/สิง่สนับสนนุ แรงตຌาน/อุปสรรค 
1.มีครือขาย ชน อาสาปศุสัตว์  
2.มีอัตรากําลังหลากหลายสายงาน/ครอบคลุมพืๅนที่
ที่ป็นขรก./พรก./ลจ.ที่ชัดจน 
3.มีการวิคราะห์งานพ่ือ฿หຌเดຌอัตรากําลังที่หมาะสม
4.ครงสรຌางมีถึงระดับพืๅนที่ 
5.มีผนกลยุทย์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.ขาดความรูຌดຌานปศุสัตว์ 
2.การปฏิบัติงานเมตใมศักยภาพ(บางหนวยงาน) 
3.กฎ ระบียบทางราชการเมอืๅออํานวย 
4.ขาดระบบการบริหารครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5.ผูຌปฏิบัติงานบางราย มีทัศนคติที่ผิดๆ 

 
สิ่งที่ตຌองทาํพือ่ลดแรงตຌาน สิ่งที่ตຌองทาํพือ่พิ่มแรงสรมิ 

1.บูรณการความรวมมือละประยชน์เดຌรับทุก
ครือขาย 
2.จดัทําขຌอมูลบุคลากรทางปศุสตัว์ ประชากรสัตว์ 
ละปรมิาณงาน ฿หຌทันสมัย ถูกตຌอง 
3.จดัทําผนละวิคราะห์อัตรากําลังบุคลากร฿หຌ
หมาะสมสอดคลຌองกับการปลี่ยนปลง 
4.สบัปลี่ยนหมุนวียนงานพ่ือ฿หຌ 
5.สบัปลี่ยนหมุนวียนงานพ่ือ฿หຌบุคลากรเดຌกิด
ความหลากหลายละพ่ิมประสิทธิภาพ฿นการ
ทํางาน 

1.มีการสื่อสารละสริมสรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน 
๖(กรณีสับปลี่ยนหมุนวียนงาน) 
2.สงสริม฿หຌหนวยงาน฿นกรมปศุสัตว์หใน
ความสําคัญละความจําป็น฿นการวิคราะห์คางาน 
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การกําหนดตัวชีๅวัด และคา่ป้าหมาย฿นแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 1 มิติที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที1่.พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับภารกิจงานพื่อ
รองรับการปลี่ยนแปลง 

     

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย หมายหตุ 
    61 62 63   

1.พ่ือ฿หຌมีการวางผน
ละบรหิารกําลังคน฿หຌ
สอดคลຌองละหมาะสม
กับภารกิจทัๅงชิงปริมาณ
ละคณุภาพ  
 
 
 

1.1 ระดับความสํารใจ฿น
การจัดทําผนสรรหา 
บรรจุ ตงตัๅง ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5     

1.2 1.1 ระดับความสํารใจ
฿นการจัดทําผนสรรหา 
บรรจุ ตงตัๅง ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 รຌอยละของความสํารใจ 

 รຌอยละ 80  รຌอยละ 90   

2.สนับสนุน฿หຌมีผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ 
  
  

2.1ระดับความสํารใจของ
การทบทวนผนยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   
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การกําหนดตัวชีๅวัด และคา่ป้าหมาย฿นแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่......มิติที่ 1................. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบการสรรหาและลือกสรรพื่อ฿หຌเดຌมาและรักษาเวຌซ่ึง "คนก่ง คนดี               
มีจิตสาธารณะ" ขຌาสู่กรมปศุสัตว์ 

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย หมายหตุ
    61 62 63   

1.พ่ือ฿หຌมีผนการสรรหา บรรจุ 
ตงตัๅง฿หຌเดຌมาซ่ึงบุคลากรท่ีมี
คณุภาพ 
  
  
  
  

1.1 ระดับความสํารใจ฿นการจัดทําผน 
สรรหา บรรจุ ตงตัๅง ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 
  

- 
  

- 
  

  
  

1.2 ระดับความสํารใจ฿นการดํานินการ 
ตามผนสรร บรรจุ ตงตัๅง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  
  

100% 
  

100% 
  

  
  

1.3 รຌอยละของความสํารใจ฿นการจัดทํา 
Career path ตําหนงอํานวยการ 

50% 
  

75% 
  

100% 
  

  
  

2.พ่ือสรຌางความตอนื่อง฿นการ
บริหาร 
ราชการอยางป็นระบบ 
  
  
  

2.1 รຌอยละความสํารใจ฿นการจัดทําผน 
สรຌางความตอนื่อง฿นการบริหารราชการ 
(Succession Plan) 

ระดับ 5 
  
  

- 
  
  

- 
  
  

  
  
  

2.2 รຌอยละของจํานวนตําหนง
ผูຌชี่ยวชาญท่ี 
ดํานินการตามผน 

- 
  

20% 
  

40% 
  

  
  

3.พ่ือ฿หຌมีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรละพัฒนากําลังคน
คณุภาพ 

รຌอยละของบุคลากรท่ีเดຌรับการพัฒนาป็น 
Smart DID  

60% 
  

80% 
  

100% 
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กลุ่ม 2  
มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 
1. ท่านคิดว่าภารกิจดຌานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์฿นปจัจุบัน มีอะเรบຌางที่ปน็จุด
แขใงหรือสิ่งทีดี่ขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  
จุดแขใง 
1.1 มีครงสรຌางละกรอบอัตรากําลังที่นนอน ชัดจน 
1.2 มรีะบบสารสนทศ 
2.ฐานขຌอมูลยังเมครบถຌวนตຌองพัฒนา฿หຌดีย่ิงขึๅน 
3.ทําบัตร Smart Card 
4.มีผนงบประมาณ฿นดຌานพัฒนาดຌานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดจน 
จุดอ่อน 
1.1 สัดสวนคา฿ชຌจาย฿นดຌานบริหารทรัพยากรบุคคลเมทั่วถึงทุกสายงาน 
1.2 ขาดการสน฿จระบบสารสนทศ 
 
สรุปประดในยุทธศาสตร์ทีเ่ดຌ 
1.พ่ิมสัดสวนงบประมาณคา฿ชจายดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความหมาะสม 
2.พัฒนาฐานขຌอมูลดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีความถูกตຌองพรຌอมที่จะนําเป฿ชຌประยชน์อยู
สมอ 
3.พัฒนาระบบสารสนทศพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคล฿หຌมีประสิทธิภาพย่ิงขึๅน 

 

ประดใน 

ความสาํคัญของประดในนีๅ สถานภาพปัจจุบัน 
ผลต่างของ 

(Gap) 

ลําดับต่อผลสมัฤทธิ่ของกรม (ตຌองทํา/จําป็น/
ร่งด่วน) (ทํารื่องนีๅเดຌดีมากนຌอยพียง฿ด) (ความสาํคัญ -  

1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 
สถานภาพ
ปัจจุบัน) 

1.   7 24 27 252 4.34 5  21 25 7 150 2.59 1.76 1 

2.   1 16 41 272 4.69 3  8 34 12 1 174 3 1.69 2 
3.     3 13 42 272 4.67   8 29 18 3 190 3.28 1.40 3 
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การวิคราะห์แรงสริม - แรงตຌาน (Force Field Analysis) 
 

ประดในยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ พ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมี 
ประสิทธิภาพ 

 
แรงสริม/สิง่สนับสนนุ แรงตຌาน/อุปสรรค 

1.นยบายเทยลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
2.ระบบทคนลยีที่มปีระสิทธิภาพละทันสมัย 

1.งบประมาณเมพียงพอ 
2.จຌาหนຌาที่ขาดความรูຌละความช่ียวชาญ฿นรื่อง
ทคนลยี 
3.การบูรณาการรวมกันทุกหนวยงานที่ก่ียวขຌอง 
 

 
สิ่งที่ตຌองทาํพือ่ลดแรงตຌาน สิ่งที่ตຌองทาํพือ่พิ่มแรงสรมิ 

1.การจัดทําผนงาน / ครงการ฿นการพัฒนา
บุคลากรละระบบทคนลยีสารสนทศ฿หຌ
ครอบคลุมละมีความหมาะสม 
2.การฝຄกอบรมจຌาหนຌาที่฿นรื่องทคนลยี 
3.นยบายจากผูຌบริหารที่ชัดจน฿หຌมกีารบูรณา
การรวมกันทุกหนวยงาน 

1.นํานยบายเทยลนด์4.0ของรัฐบาล มาวิคราะห์พ่ือ
จัดทําผนงาน/ ครงการ฿นการบริหารทรัพยากรบุคคล
฿หຌมีประสทิธิภาพ 
2.สนับสนุน฿หຌบุคลากรขຌาถึงทคนลยีสารสนทศเดຌ
อยางทั่วถึง 
3.การปรับปรุง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดย฿ชຌระบบทคนลยีที่มปีระสิทธิภาพละทันสมัย 
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การกําหนดตัวชีๅวัด และคา่ป้าหมาย฿นแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ
      

     

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย หมายหตุ 
    61 62 63   

1.พัฒนาระบบทคนลยี
สารสนทศพ่ือยกระดับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

1.1 รຌอยละของบุคลากร฿น
หนวยงานที่เดຌรับการพัฒนา
ความรูຌ ทักษะ ทคนลยี
สารสนทศ ละสมรรถนะที่
จาํป็นตอการปฏิบัติงาน เม
นຌอยกวา 1 ครัๅงตอปี 
 

รຌอยละ 50 รຌอยละ60 รຌอยละ70   

 2. พ่ือพัฒนาระบบ
ทคนลยีสารสนทศ
ทรัพยากรบุคคล฿หຌมี
ความทันสมัยละรวดรใว 

2.1 ระดับความสํารใจของ
การพัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ฿นระบบ PM 

นํารอง
หัวหนຌา
สวน
ราชการ 

หัวหนຌา
สวน
ราชการ  

 ทุก
ตําหนง 

  

2.2 ระดับความพึงพอ฿จของ
ผูຌที฿่ชຌงานระบบฐานขຌอมูล
บุคลากร 

รຌอยละ70 รຌอยละ80 รຌอยละ90  
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กลุ่ม 3 

มิติดຌานประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ท่านคิดว่าภารกิจดຌานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์฿นปจัจุบัน มีอะเรบຌางที่ปน็จุดแขใง
หรือสิ่งที่ดีขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

1) มีการสนับสนุน฿หຌจຌาหนຌาที่ ขຌารับการฝຄกอบรมพ่ือพ่ิมศักยภาพละทักษะ฿นการ
บริหารงาน/การทํางานป็นทึม ชน หลักสูตร นปส.1, นปส. 2, new wave ของ สนง. ก.พ./หลักสูตรการจรจา
ตอรองตามนยบายประชารัฐ (ของกรมฯ) 

2) ยกระดับบุคลากร฿หຌมีความรูຌ ความสามารถมากขึๅน ดยสนับสนุน฿หຌบุคลากรเดຌรับการศึกษา
ที่สูงขึๅน ชน ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จัดสรร฿หຌ, ครงการพัฒนานายสัตวพทย์นักระบาดวิทยา
ภาคสนาม การฝຄกอบรมผูຌนําการตรวจประมินภาย฿ตຌ ISO 19011 

3) มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ชน การกําหนดตัวชีๅวัดรายบุคคลที่ชัดจน 
ซึ่งสามารถนําผลการประมินสมรรถนะรายบุคคลมาพัฒนาบุคคลเดຌ 

2. ท่านคิดว่าภารกิจดຌานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจเหนที่ทຌาทายหรือตຌอง
พัฒนา฿หຌดีย่ิงขึๅน 

1) นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาเป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 
2) สรຌางระบบการพัฒนาบุคลากร฿หຌช่ือมยงกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3) พํมนาระบบรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌสอดคลຌองกับผลการปฏิบัติงานละการพัฒนาตนอง 

3. ฿นมุมมองของท่านคิดว่าช่วงที่ผา่นมามีอะเรบຌางที่กองการจຌาหนຌาทีค่วรทําอะเรพิ่มติม
นอกหนือจากสิ่งที่ดํานินการอยู่ 

1) พัฒนาทคนิคการพัฒนาบุคลากรดยวิธีอ่ืนๆ ชน การหมุนวียนงาน (rotation) 
4. ฿นมุมมองของท่านคิดว่า฿นอีก 3 ปีขຌางหนຌาของกรมปศสุัตว์ควรพัฒนาดຌานการบรหิารทรพัยากร
บคุคลเป฿นทิศทาง฿ด ทัๅงทางดຌานกระบวนงาน คน ทรพัยากร และผูຌรับบริการ/ผูຌรบัผลกระทบ
ภายนอกองคก์ร 

1)  นําระบบ IT  มา฿ชຌ฿นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานละการพัฒนาบุคลากร 
2) มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร฿หຌป็น Smart Officer 

สรุปประดในยุทธศาสตร์ที่เดຌ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏัติงาน฿หຌสามารถนําเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. สรຌางสริมการพัฒนาบุคลากรภาย฿นกรม ฿หຌมีศักยภาพละพรຌอมรบัการปลี่ยนปลง ทํางาน฿หຌกิด
การลกปลี่ยนรียนรูຌ ละพัฒนาอยางตอน่ือง (ชน การหมุนวียนงาน, การจัดการความรูຌ) 
 3. สงสริมละพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูຌภาย฿นองค์กรพ่ือสรຌางนวัตกรรม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌกิดประสิทธิภาพพ่ือรองรับภารกิจของกรม 
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ประดใน 

ความสาํคัญของประดในนีๅ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสมัฤทธิ่ของกรม (ตຌองทํา/จําป็น/

ร่งด่วน) (ทํารื่องนีๅเดຌดมีากนຌอยพียง฿ด) (ความสาํคัญ -  

1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 
สถานภาพ
ปัจจุบัน) 

1   2 24 32 262 4.51  1 19 33 5 158 2.72 1.79 2 

2   1 28 29 260 4.48 2 21 30 5  154 2.65 1.83 1 
3    5 27 26 253 4.36 1 21 27 9  160 2.75 1.61 4 

4    1 29 28 259 4.46 3 12 39 4  160 2.75 1.71 3 

จากการวิคราะห์หาคา GAP กลุม 3 พิจารณาลຌวหในผลตาง฿กลຌคียงกันละประดในนัๅนจะสอดคลຌองกันอยู 
หในควรรวบป็นประดในดียว คือ 

“พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพฒันาบคุลากร฿หຌพรຌอมรบัการปลี่ยนแปลง” 

 
การวิคราะห์แรงสริม - แรงตຌาน (Force Field Analysis) 

ประดในยุทธศาสตร ์ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาบคุลากร฿หຌพรຌอมรับการปลี่ยนแปลง 
แรงสริม/สิง่สนับสนนุ แรงตຌาน/อุปสรรค 

1. มรีะบบ PM ละ KM 
2. กรมสนับสนุน/สงสริมบุคลการขຌารับการ
อบรม/ศึกษาตอ 

3. มีหลักสูตรฝຄกอบรมดຌานวิชาชีพฉพาะ 
4. มกีารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝຄกอบรม
ผาน web site ของ กกจ. 

1. เมมีการนําระบบ PM มา฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การประมินผลการปฏิบัติงานยัง฿ชຌระบบอุปถัมป์฿น
การประมิน เมเดຌวัดจากผลงาอยางทຌจริง 

3. ขาดหลักสูตรการสริมสรຌางสมรรถนะของบุคลากร 
4. ทศันคติของบุคลากรเมหในความสําคัญของการ
พัฒนาตนอง ชน การขຌารับการฝຄกอบรม/การ
ปลี่ยนหนຌาที่ความรับผิดชอบ (Job Rotation) 

5. ขาดทคนลยีที่ทนัสมัย 
 

สิง่ที่ตຌองทาํพือ่ลดแรงตຌาน สิ่งที่ตຌองทาํพือ่พิ่มแรงสรมิ 
1. พ่ิมชองทางประชาสัมพันธ์ 
2. มีการนําระบบ PM มา฿ชຌอยางจริงจัง 
3. มกีารวิคราะห์ความตຌองการบุคลากรที่
ช่ียวชาญฉพาะดຌาน พ่ือรองรับการ
ปลี่ยนปลง฿นอนาคต 

1. พัฒนาระบบสารสนทศ/ application พ่ือนํามา฿ชຌ
฿นการประมินผลการปฏิบัติงาน 

2. จดัทําผนยุทธศาสตร์พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
(road Map) อยางตอน่ือง 

3. สรຌางรงจูง฿จ฿หຌบุคลากรหในความสําคัญของการ
พัฒนาตนอง 

4. วิคราะห์ความตຌองการ/ความจําป็น฿นการจัด
หลักสูตรฝຄกอบรม 

 
สรุปปัจจัยแหง่ความสาํรใจที่ตຌองทํา (พือ่ลดแรงตຌานหรือพิ่มแรงสริม) มากําหนดป็นป้าประสงค ์
ชิงกลยุทธ์ ดังนีๅ 

1. พ่ือ฿หຌมกีารนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พ่ือ฿หຌมีการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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การกําหนดตัวชีๅวัด และคา่ป้าหมาย฿นแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
มิติที่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาบคุลากร฿หຌพรຌอมรับการปลี่ยนแปลง 

     

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย หมายหตุ 
    61 62 63   

1. พ่ือ฿หຌมีการนําระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
เป฿ชຌอยางมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความสํารใจของการ
พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการดຌวยระบบ
ทคนลยี 

วิคราะห์
ละ
วางผน 

พัฒนา
ปรกรม
การ

ประมินผล 

นํา
ปรกรม
เป฿ชຌนํา
รอง 

สํานัก/กอง 
ที่มคีวาม
พรຌอม 

  

2. พ่ือ฿หຌมีการพัฒนา
บุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับความสํารใจ฿นการ
ดํานินการตามผนพัฒนา 
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

จดัทําผน ดํานินการ
ตามผน 

ดํานินการ
ตามผน
ละ

ประมินผล 
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กลุ่มท่ี 4 

มิติท่ี 4 ความพรຌอมรับผิดดຌานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ประดในยุทธศาสตร์ (A) การส่งสริม฿หຌการบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

จุดแขใง จุดอ่อน 
1. กรมฯมีการกําหนดสຌนทางความกຌาวหนຌา฿น         
สายอาชีพ (Career Path) 

1. การประมนิผลการปฏิบัติราชการเมป็นธรรม 

2. การบรรจุตงตัๅงมีการประกาศสอบขงขัๅน-
คัดลือกอยางทั่วถึง 

2. กรอบตําหนงป็นอุปสรรค์ตอการปฏิบัติงาน 

3 การประมินบุคคลละผลงานป็นเปดຌวยความ
ปรง฿ส 

3 เมมกีารตงตัๅงจຌาหนຌาที่เปปฏิบัติงาน 

4. มีการตงตัๅงคณะกรรมการจริยธรรมประจํา         
กรมปศุสัตว์ (รบัรื่องรຌองทุกข์) จากการตงตัๅง         
เมป็นเปตามระบบคุณธรรม 

4. เมมีกรอบการ฿ชຌดุลพินิจของผูຌบังคับบัญชา฿นการ
สั่ง฿หຌรับผิดชอบงาน 

 
5. ความเมมั่น฿จ฿นระบบ (Career Path) ที่ตัๅงเวຌทํา
฿หຌขຌาราชการขาดความช่ือมั่น฿นระบบ ชน            
การตงตัๅงยกยຌาย การขຌาสูตําหนงที่สูงขึๅน 

 
6.ขาดหลักสูตรการอบรมดຌานจริยธรรมกบริหาร฿น
ระดับสวนภูมิภาค จงึทํา฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาเมเดຌรับ
ความป็นธรรม฿นการประมนิพิจารณาความดี
ความชอบ 

 7. เมมีการบรรจุตําหนงที่มคีวามช่ียวชาญฉพาะ 
ชน การพัสดุ/การงิน สายงานสนับสนุน ป็นตຌน 
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ประดในยุทธศาสตร์ ( B ) บทบาทของผูຌนาํองค์กรต่อการตัดสิน฿จดຌานการบริหารทรพัยากรบคุคล  
พื่อการกํากับดูแลองค์กรทีดี่ 

จุดแขใง จุดอ่อน 
1. จดัตัๅงกลุมงานคุຌมครองจริยธรรมของ               
กรมปศุสัตว์  

1.กรมปศุสัตว์ ออกกฎ ระบียบตางๆ ตขาดการ
ประชาสัมพันธ์฿นสวนภูมิภาคทํา฿หຌขຌาราชการ
ปฏิบัติตาม กฎ ระบียบดังกลาวเมถูกตຌอง 

2. ตงตัๅงคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว์ 2. บุคคลที่เดຌรบัการตงตัๅงป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมประจํากรมปศุสัตว์ ศกัยภาพเมพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตว์ 

3. ชองทางการรຌองรียนหลากหลายชองทาง ละมี
การตัๅงศูนย์รับขຌอรຌองรียนของกรมปศุสัตว์ 

3. การผยพรละประชาสัมพันธ์ ก่ียวกับ
หลักกณฑ์ ละกระบวนการการตงตัๅง
คณะกรรมการจริยธรรม เมทัว่ถึงละขຌอมูลเม
พียงพอตอการผยพรถึงพืๅนที่ภูมภิาค  

4. การประมนิคุณธรรมละความปรง฿สของกรม 
ปศุสตัว์ (ITA) 

4. กรมปศสุัตว์ เมจຌงประกาศตําหนงวางพ่ือ
ประกอบการตัดสิน฿จรื่องการขอ ยຌายลงตําหนง
ตามท่ีตຌองการ 

5. กรมปศสุัตว์ กําหนด฿หຌมีการสงสริมจริยธรรม 
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต 

5. กรมปศสุัตว์ เมมีการตงตัๅงจຌาหนຌาที่฿น
ตําหนงวางทํา฿หຌขาดผูຌปฏิบัติงาน ละความ
ตอน่ือง 

6. กรมปศสุัตว์ กําหนด฿หຌมีผนป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริตตามนยบายของรัฐบาล 

 

7. กรมปศสุัตว์ สั่งการกําชับ฿นร่ืองการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ชน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขຌาราชการพลรือน 

 

8. กรมปศสุัตว์ มีการจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลขาวสารกลาง
ของกรมปศุสัตว์ 

 

  

ประดใน 

ความสาํคัญของประดในนีๅ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ตอ่ผลสมัฤทธิ่ของกรม  

(ตຌองทํา/จําป็น/รง่ด่วน) (ทํารื่องนีๅเดຌดีมากนຌอยพียง฿ด) 
(ความสาํคัญ  

-  

1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 
สถานภาพ
ปัจจุบัน) 

A      58 290 5  5 47 6  175 3.02 1.98 1 

B    6 52 284 4.9  5 49 4  173 2.98 1.91 2 

หมายหตุ :  

A ประดในยุทธศาสตรท์ี่ การส่งสริม฿หຌการบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

B  บทบาทของผูຌนาํองค์กรต่อการตัดสนิ฿จดຌานการบริหารทรัพยากรบคุคลพื่อการกํากับดูแลองคก์รที่ดี 
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การวิคราะห์แรงสริม - แรงตຌาน (Force Field Analysis) 

ประดในยุทธศาสตร์ การตัดสนิ฿จของผูຌนําองค์กร฿นการบริหารทรัพยากรบุคคลพื่อการกํากับดูแลองค์กรที่ดี 
รงสริม/สิ่งทีส่นับสนุน รงตຌาน/อุปสรรค 

1. มีการจัดตัๅงกลุมงานคุຌมครองจริยธรรมของกรมปศุ
สตัว์ 
2. มีคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสตัว์ 
3. มีชองทางรຌองรียนหลากหลายชองทางลือก฿ชຌ
บริการ 
4. กรมปศสุัตว์มีผนสงสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. กรมปศสุัตว์ มีผนป้องกันละปราบปรามการ
ทุจริตตามนยบายของรัฐบาล 
6. การจัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลขาวสารของกรมปศุสัตว์ 
7. ฿หຌความรูຌละรับฟัง ความคิดหในละบูรณาการ 
สวนภูมภิาคละสวนกลาง 

1. ขาดการผยพรประชาสัมพันธ์ กฎ ระบียบ฿น
สวนภูมิภาค 
2. หลักกณฑ์ ละกระบวนการตงตัๅงเมมีการ
ผยพร 
3. กรมปศสุัตว์เมปิดผยขຌอมูลตําหนงวางพ่ือ฿ชຌ
ประกอบการตัดสิน฿จ฿นรื่องการขอยຌายลงตําหนง 
4. กรมปศสุัตว์เมตงตัๅงจຌาหนຌาที่฿นตําหนงวางลง 

 

ประดในยุทธศาสตร์ การส่งสริม฿หຌการบริหารทรพัยากรบคุคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
รงสริม/สิ่งทีส่นับสนุน รงตຌาน/อุปสรรค 

1. กรมปศสุัตว์มกีารกําหนดสຌนทางความกຌาวหนຌา฿น
สายอาชีพ (career path) 
2. มีการสรรหามีการประกาศอยางทั่วถึง 
3. การประมนิบุคคลละผลงานป็นเปดຌวยความ
ปรง฿ส 
4. มีการตงตัๅงคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม
ปศุสตัว์ 
5. หลักกณฑ์การประมินการลื่อนระดับละการสรร
หาบุคลากรตามผลงานละสมรรถนะ ชัดจน ปรง฿ส 
 

1. การประมนิผลการปฏิบัติราชการเมป็นธรรม 
2. กรอบตําหนงป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
3. เมมีการตงตัๅงจຌาหนຌาที่เปปฏิบัติงาน 
4. เมมีกรอบการ฿ชຌดุลพินิจของผูຌบังคับบัญชา฿นการ
มอบหมายงาน 
5. ความเมมั่น฿จ฿นความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ 
(Career path) 
6. เมมีการอบรมดຌานจริยธรรม ฿นสวนภูมิภาค 
7. เมมีการหมนุวียนงานพ่ือ฿หຌกิดการรียนรูຌ 

 
สิ่งที่ตຌองทําพ่ือพ่ิมรงสริม สิ่งที่ตຌองทําพ่ือลดรงตຌาน 

1. มีการทบทวนสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ 
(Career path) ประจําปี 
2. การประชุมซักซຌอมหลักกณฑ์การประมินบุคคล
ละผลงานของผูຌขอรับการประมิน 
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กลุ่ม 5 
มิติดຌานคณุภาพชีวติการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

 
1. ท่านคิดว่าภารกิจดຌานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์฿นปจัจุบัน มีอะเรบຌางที่ปน็จุดแขใงหรือ
สิ่งที่ดีขององคก์ร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
1.1 ผูຌบริหาร฿หຌความสําคัญ (สนับสนุนนยบาย+งบประมาณ) ก่ียวกับสภาพวดลຌอม สถานที่ทํางาน A 
1.2 ผูຌบริหาร฿หຌความสําคัญ รับฟัง ขຌอสนอนะ ละกຌเขปัญหาของหนวยงาน B 
1.3 มีผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ชัดจน นําเปสูการปฏิบัติ A 
1.4 มีครือขายการมีสวนรวม การดํานินการสริมสรຌางคุณภาพชีวิต B 
1.5 มีการจัดสวัสดิการพ่ิมติม หนือจากรัฐจัด฿หຌ ชน สหกรณ์ฯ ฌาปนกิจสงคราะห์  การชวยหลือ
จຌาหนຌาที่ 5 จงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ C 

1.6 มีการจัดสวัสดิการที่ดี ชน C 
- การปรับปรุงรงอาหารท่ีถูกสุขอนามัย 
- จดั฿หຌมีหຌองสมุดสําหรับสืบคຌนขຌอมูลทาง Net 
- สงสริม฿หຌมีการออกกําลังกาย 
- มกีารตรวจสุขภาพประจําปีละตรวจติดตาม 

2. ท่านคิดว่าภารกิจดຌานการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจเหนที่ทຌาทายหรือตຌองพัฒนา
฿หຌดีย่ิงขึๅน 
2.1 ควรจัด฿หຌมสีวัสดิการพ่ิมติมมากขึๅน ละครอบคลุมทุกหนวยงาน ชน จัด฿หຌมกีารตรวจสุขภาพประจําปี 
การออกกําลังกาย รถรับ-สง นันทนาการ C 

2.2 จดักิจกรรมทีส่งสริมความสัมพันธ์฿นหนวยงานมากขึๅน B 
2.3 จຌาหนຌาที่ของกรมฯ ปฏิบัติงานอยางมีความสุขละมีประสิทธิภาพ สรຌางขวัญละกําลงั฿จอยางสมอภาค C 

3. ฿นมุมมองของท่านคิดว่าช่วงที่ผา่นมามีอะเรบຌางที่กองการจຌาหนຌาทีค่วรทําอะเรพิ่มติมนอกหนือจากสิ่ง
ที่ดํานินการอยู่ 
3.1 หนวยงานควรจัด฿หຌมีหຌองพยาบาล อุปกรณ์ตางๆ บืๅองตຌนสําหรับดูล ชวยหลือจຌาหนຌาที่กรณีจใบปຆวย C 
3.2 ตຌองการ฿หຌหนวยงานป็นสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางานละมีความปลอดภัย A 
3.3 มีอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวก สามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ A 
3.4 สรຌางคูมอืที่ป็นมาตรฐานพ่ือนําเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน D 
3.5 สงสริม฿หຌจຌาหนຌาที่฿นหนวยงานมีความรัก สามัคคี ชวยหลือซึ่งกันละกัน ละสรຌางความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวางพ่ือนรวมงาน B 

4. ฿นมุมมองของท่านคิดว่า฿นอีก 3 ปีขຌางหนຌาของกรมปศสุัตว์ควรพัฒนาดຌานการบรหิารทรพัยากรบคุคลเป
฿นทศิทาง฿ด ทัๅงทางดຌานกระบวนงาน คน ทรัพยากร และผูຌรับบริการ/ผูຌรบัผลกระทบภายนอกองค์กร 
4.1 จຌาหนຌาที่กรมปศุสัตว์ มีคณุภาพชีวิตที่ดี ทัๅง฿นรื่องการทํางาน ครอบครัวมีความสุข มรีะบบสารสนทศที่
รองรับ฿นการทํางาน มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทํางาน อํานวยความสะดวก เมมีหนีๅสินหรือการ฿หຌอัตรา
ดอกบีๅยพิศษ E 

4.2 คาตอบทนจຌาหนຌาที่สอดคลຌองกับสภาพศรษฐกิจ พ่ือสรຌางรงจูง฿จ฿นการทํางานละพัฒนาผลงาน D 
4.3 บุคลากรกรมปศุสัตว์มีความพึงพอ฿จตอการจัดสวัสดิการ ละสภาพวดลຌอม สถานที่ทาํงาน อุปกรณ์ที่
กรมจัด฿หຌ มีทศันคติที่ดีตอองค์กร มีจติบรกิารที่ดี A 
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สรุปประดในยุทธศาสตร์ที่เดຌ 

A. สงสริมสภาพวดลຌอม฿หຌทีท่าํงาน฿หຌมีบรรยากาศที่ดี฿นการทํางาน อืๅอตอการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์
ตางๆ ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

B. มีการสงสริมการทํางานป็นทีม จดักิจกรรมท่ีสงสริมสรຌางความสัมพันธ์฿นหนวยงาน 
C. พัฒนาสวัสดิการของกรมปศุสัตว์฿หຌหมาะสมละมีคณุภาพชีวิตดีขึๅน สอดคลຌองกับความตຌองการของ
บุคลากร 

D. สงสริม฿หຌมีการจัดระบบ วิธีการทํางานที่หมาะสมละชัดจน รวมทัๅงมกีารลกปลี่ยนรียนรูຌที่อืๅอตอ
การทํางาน 

E. สริมสรຌางคุณภาพชีวิตละความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 

ประดใน 

ความสาํคัญของประดในนีๅ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสมัฤทธิ่ของกรม (ตຌองทํา/จําป็น/

ร่งด่วน) (ทํารื่องนีๅเดຌดมีากนຌอยพียง฿ด) (ความสาํคัญ -  

1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม ฉลี่ย 
สถานภาพ
ปัจจุบัน) 

A   1 1 17 39 268 4.621   2 32 15 9 205 3.534 1.09 4 

B  1 2 25 30 258 4.448   9 27 17 5 192 3.31 1.14 3 
C     2 27 29 259 4.466   10 29 16 3 186 3.207 1.26 2 

D     5 28 25 252 4.345 1 10 30 17   179 3.086 1.26 2 

E       19 39 271 4.672 1 12 29 12 4 180 3.103 1.57 1 

 

จากการวิคราะห์หาคา GAP กลุม 5 พิจารณาลຌวหในผลตาง฿กลຌคียงกันละประดในนัๅนจะสอดคลຌองกันอยู 
หในควรรวบทัๅง 5 ประดในป็นขຌอดียวคือ 
 

“สริมสรຌางคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิติกับการทํางาน” 
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การวิคราะห์แรงสริม - แรงตຌาน (Force Field Analysis) 
 

ประดในยุทธศาสตร ์ สริมสรຌางคณุภาพชวิีตและความสมดุลระหว่างชีวิติกับการทาํงาน 
 

แรงสริม/สิง่สนับสนนุ แรงตຌาน/อุปสรรค 
5. ผูຌบริหารกําหนดป็นนยบายละ฿หຌ
ความสําคัญ 
6. มีผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560-2564 
7. มีครือขายการมีสวนรวมการดํานินการ
สริมสรຌางคุณภาพชีวิต ละคูมอืการดํานินงาน
คุณภาพชีวิต 
8. มสีวัสดิการตางๆ ฿หຌกจຌาหนຌาที่ของกรมฯ 
ชน สหกรณ์ออมทรัพย์ ฌาปนกิจสงคราะห์  
คหะสงคราะห์ ทุนตางๆ การ฿หຌความชวยหลือ
จຌาหนຌาที่จงัหวัดชายดนภาค฿ตຌ ประกันกลุม 

6. งบประมาณจํากัด 
7. บุคลากรเม฿หຌความสําคัญอยางจริงจังละมีทัศนคติ
ชิงลบ 

8. ครือขายมีการหมุนวียนปลี่ยนคนทํา฿หຌขาดความรูຌ
ความขຌา฿จ ความตอน่ือง 

9. สวัสดิการเมตรงตามความตຌองการ 
10. สภาพวดลຌอม สถานทีท่ํางาน อุปกรณ์฿นการ
ปฏิบัติงานเมอืๅอตอการทํางาน 

 
สิ่งที่ตຌองทาํพือ่ลดแรงตຌาน สิ่งที่ตຌองทาํพือ่พิ่มแรงสรมิ 

4. สรຌางความสัมพันธ์ระหวางครือขาย 
5. ประชาสัมพันธ์฿หຌจຌาหนຌาที่ทราบทั่วถึง 
6. บูรณาการระหวางหนวยงาน 
7. สํารวจความตຌองการของจຌาหนຌาที่ดຌาน
สวัสดิการ 

8. สริมสรຌางบรรยากาศที่ดี฿นการทํางาน฿หຌอืๅอ
ตอการปฏิบัติงาน 

9. สงสริมการทํางานป็นทีม สรຌางความสัมพันธ์
฿นหนวยงานละครือขาย 

5. ฿หຌทกุหนวยงานของกรมปศุสตัว์ดํานินการตามผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางจริงจัง 

6. ประชาสัมพันธ์ผนฯ ฿หຌทั่วถงึ 
7. สรຌางครือขายฯ พ่ิม 
8. พัฒนาสวัสดิการของกรมฯ ฿หຌหมาะสมกับความ
ตຌองการละมีคณุภาพชีวิตดีขึๅน สอดคลຌองกับความ
ตຌองการของบุคลากร 

9. สงสริม฿หຌมีการจัดระบบวิธีการทํางานที่หมาะสม
ละชัดจน 

 
สรุปปัจจัยแหง่ความสาํรใจที่ตຌองทํา (พือ่ลดแรงตຌานหรือพิ่มแรงสริม) ที่สาํคัญโมากําหนดป็นป้าประสงค ์
ชิงกลยุทธ ์

3. ดํานินการตามผนกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพชีวติอยางจริงจัง 
4. สรຌางความสัมพันธ์฿นหนวยงานละครือขาย 
5. พัฒนาสวัสดิการของกรมฯ ฿หຌหมาะสมกับความตຌองการ มีคณุภาพชีวติดีขึๅน 

 
สรุปป้าประสงค์ป็น “สริมสรຌางและพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากรกรมปศุสัตว์฿หຌมีความสมดลุ 
                          ระหว่างชีวติกับการทํางาน” 
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การกําหนดตัวชีๅวัด และคา่ป้าหมาย฿นแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 5 

ยุทธศาสตร ์สริมสรຌางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

     

ป้าประสงค์ชิงกลยุทธ ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย หมายหตุ 
    61 62 63   

พ่ือสริมสรຌางละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
กรมปศุสัตว์฿หຌมคีวาม
สมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน 
  
  
  

5.1 ระดับความสํารใจของ
การดํานินการตามผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   

5.2 รຌอยละของหนวยงานที่
ขຌารวมมีการดํานินการตาม
ผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ครบทุกมิติ 

รຌอยละ 80 รຌอยละ 85  รຌอยละ 90   

5.3 ระดับความสํารใจของ
การพ่ิมประสิทธิภาพ
ครือขายการมีสวนรวมการ
ดํานินงานสริมสรຌาง
คุณภาพชีวติ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   

5.4 รຌอยละความพึงพอ฿จ
ของบุคลากร฿นหนวยงานที่
ขຌารวมดํานินการตามผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

รຌอยละ 70 รຌอยละ 80 รຌอยละ 90   



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

113 
 

 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

114 
 

 

 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

115 
 

 

 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

116 
 

 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

117 
 

 

 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563    

118 
 

ภาคผนวก 3 
 

รายชื่อผูຌขຌารว่มสัมมนาชิงปฏิบัติการ 
 

กรมปศุสัตว์เดຌจัดประชุมสัมมนาชิงปฏิบัติครงการจัดทําผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล             
(HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ระหวางวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560             
ณ บัววัฒนา รีสอร์ท จงัหวัดราชบุรี  ดยมีผูຌขຌารวมสัมมนาดังตอเปนีๅ 

วิทยากร 
 นายวีรชาติ ขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 นายพนม มีศิรพัินธ์ุ 

นายไตรทพ  ณรงค์อินทร์ 
ผูຌอํานวยการกองการจຌาหนຌาที่ 
หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 

 

กลุ่มที่ 1            

1 นายเกรวรรณ  หงส์ยันตรชัย สํานักทคนลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
2 น.ส.กาญจนา  ธรรมรัตน์ กองงานพระราชดําริละกจิกรรมพิศษ 
3 นายสิรพิงศ์  สุขถาวรจริญพร สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคຌาปศุสัตว์ 
4 นายปภังกร  ปิติวัฒนา กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
5 นายชัยยุทธ  หลืองบุศราคัม สํานักงานปศุสัตว์ขต 1 
6 นายรณกร  กษิราชวยรอด สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดตาก 
7 นายสุรชัย  บํารุงมสิก สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา 
8 นางทัศนีย์  ภูขาทอง กลุมสรรหาละบรรจุตงตัๅง กองการจຌาหนຌาที่ 
9 นายเตรทพ  ณรงค์อินทร์ กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
10 นางรวีวรรณ  มรรควิน กลุมสรรหาละบรรจุตงตัๅง กองการจຌาหนຌาที่ 
11 น.ส.พฤษชาติ  มหาศิร ิ กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
กลุ่มที่ 2 

1 นายธียรชัย  อนงค์รักษ์ กองความรวมมือดຌานการปศุสัตว์ระหวางประทศ 
2 นายอัตพงศ์  นาคะปักษิณ สํานักทคนลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
3 นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร ศนูย์ทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร 
4 นางดือนพใญ  ธัญญะวานิช สํานักงานปศุสัตว์ขต 2 
5 นายธนัญชัย  กียรติถลิงฤทธ่ิ สํานักงานปศุสัตว์ขต 7 
6 นายสุบรรณ  บุตรศรีภูม ิ สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครราชสีมา 
7 นายณัฏฐ์ปพน  ดือนจຌง สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลพบุรี 
8 นายศิริ  พรรณศิร ิ กลุมทะบียนประวัติละบาํหนใจความชอบ กองการจຌาหนຌาที่ 
9 น.ส.บุญศรี  ทองผองสวัสด่ิ กลุมทะบียนประวัติละบาํหนใจความชอบ กองการจຌาหนຌาที่ 
10 นางสุวีณา  พันธ์ุฤทธ่ิ ฝຆายบริหารทั่วเป กองการจຌาหนຌาที่ 
11 น.ส.พัชนินทร์ ดชพันธ์ุ ฝຆายบริหารทั่วเป กองการจຌาหนຌาที่ 
12 น.ส.วันวิษา ชมภูวิศษ กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
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กลุ่มที่ 3 

1 นายธานี ภาคอุทัย กองสงสริมละพัฒนาการปศุสัตว์ 
2 นายอานุภาพ สใงสาย สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
3 น.ส.บุณกิา จลุละพธิ สํานักพัฒนาระบบละรับรองมาตรฐานสินคຌาปศุสัตว์ 
4 นายฉัตรพณ  เพพินิจ กองผนงาน 
5 น.ส.สาวิตรี บุญพชร สํานักงานปศุสัตว์ขต 3 
6 นายสมกียรติ  พันธ์ศรี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7 นายสมพงษ์  ผิวสวยคํา สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัด.ฉะชิงทรา 
8 นางภัทรวรรณ ล่ําดี กลุมพัฒนาบุคลากร กองการจຌาหนຌาที่ 
9 น.ส.รวิวรรณ สุวรรณพันธ์  กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
10 น.ส.ช่ืนกมล  มงคลศลิป์ กลุมทะบียนประวัติละบาํหนใจความชอบ กองการจຌาหนຌาที่ 
11 นายลอสรร ศริิปาลกะ กลุมพัฒนาบุคลากร กองการจຌาหนຌาที่ 
12 น.ส.ณัฐสุดา วิปรวณิชย์ กลุมสรรหาละบรรจุตงตัๅง กองการจຌาหนຌาที่ 
กลุ่มที่ 4        

1 นายสมนึก  จริญพจน์ กองควบคุมอาหารละยาสัตว์ 
2 น.ส.พนม  ฿สยจิตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์หงชาติ 
3 นายชาคริต ศรีภูมิจนัทร ์ กองสารวัตรละกักกัน 
4 นายพงศธร  กนิล สํานักกฎหมาย 
5 น.ส.พัชรนันท์ จริะวัฒนภิญญ สํานักงานปศุสัตว์ขต 4 
6 นายอัครดช รัตนวิเล สํานักงานปศุสัตว์ขต 9 
7 นายสมคิด บุญชัย สสํานักงานปศุสัตว์จงัหวัด.พะยา 
8 นายนฤชา กຌวอุดมวัชระ กลุมวินัยละสริมสรຌางระบบคุณธรรม กองการจຌาหนຌาที่ 
9 นายกฤชฐา นาควิจติร กลุมวินัยละสริมสรຌางระบบคุณธรรม กองการจຌาหนຌาที่ 
10 นายสิรภพ  ดชพันธ์ุ กลุมวินัยละสริมสรຌางระบบคุณธรรม กองการจຌาหนຌาที่ 
11 นางจินตนา มากพุม กลุมทะบียนประวัติละบาํหนใจความชอบ กองการจຌาหนຌาที ่
12 น.ส.ชุติมา  มวงเหมทอง กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
กลุ่มที่ 5 

1 น.ส.อิสราภรณ์  ชัยมะน สํานักงานลขานุการกรม 
2 น.ส.ดรุณี  สภา สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ 
3 น.ส.พัชมน  จริญสวัสด่ิ กองคลัง 
4 นางสุนันทา  ตุຌมตาตใง สํานักควบคุม ป้องกันละบําบัดรคสัตว์ 
5 น.ส.ชติมา  ประสริฐสินจริญ สํานักงานปศุสัตว์ขต 6 
6 นายอาคม วันพใญ สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดราชบุรี 
7 นายอภิดช  จนัทร์มา สํานักงานปศุสัตว์จงัหวัดลย 
8 นางปิยะนาถ พุมดวง กลุมสวัสดิการละจຌาหนຌาทีส่ัมพันธ์ กองการจຌาหนຌาที่ 
9 นางวันพใญ อกชน กลุมสวัสดิการละจຌาหนຌาทีส่ัมพันธ์ กองการจຌาหนຌาที่ 
10 นางสําอางค์ ชຌางอยู ฝຆายบริหารทั่วเป กองการจຌาหนຌาที่ 
11 นางศศิธร  จารุพงศกร กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง กองการจຌาหนຌาที่ 
12 น.ส.ประภาทิพย์  สุดวรรค กลุมทะบียนประวัติละบาํหนใจความชอบ กองการจຌาหนຌาที่ 
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 คณะทาํงานครงการ 
1. นางวาสินี  พุกจินดา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการจຌาหนຌาที ่
2. น.ส.ชุติมา  มวงเหมทอง นักทรัพยากรบุคคล กองการจຌาหนຌาที่ 
3. น.ส.นราพรรณ  พันธ์ุฤทธ่ิ นักจัดการงานท่ัวเป กองการจຌาหนຌาที่ 

 

คณะผูຌจดัทํา 
 กลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง  กองการจຌาหนຌาที่ 

นายเตรทพ ณรงค์อินทร์ หัวหนຌากลุมพัฒนาระบบงานละอัตรากําลัง 
น.ส.รวิวรรณ  สวุรรณพันธ์ุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางศศิธร  จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ	
น.ส.วันวิษา ชมภูวิศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
น.ส.จารุภัทร ขวัญยืๅอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
น.ส.ศุนิศา  พินธะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
นางสาวชุติมา มวงเหมทอง นักทรัพยากรบุคคล	
น.ส.พฤษชาติ  มหาศิร ิ จຌาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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