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รายละเอียดตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร (ตัวช้ีวัดบังคับ) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๖  

 
ช่ือตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : ปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และผูอำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเทา รอยละ 10 

   ผูเชี่ยวชาญกรมปศุสัตวท่ีปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูอำนวยการศูนย (ศวพ./ศทวช./ศออ.) รอยละ 15    

คำอธิบายตัวช้ีวัด :  
 1. สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชแทนหลักเกณฑและวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตรอบการประเมิน  
ในวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั ้น กรมปศุสัตวจึงไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System) เพ่ือใชเปนแนวทางดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะเรื่อง
บทบาทหนาท่ีในการประเมินผลงานในปจจุบันยึดถือการมีสวนรวมในกระบวนการของทุกฝาย และผูบังคับบัญชา
มีบทบาทหนาที่เปน “ผูสอนงาน” ตองมีกระบวนการ ใหคำแนะนำ สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะให
บรรลุผลสำเร็จของงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลงาน ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาบุคลากร    
เปนกระบวนการหนึ่งที่ตองดำเนินการควบคูกันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบังคับบัญชามีบทบาท
หนาท่ีท่ีสำคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม  
 2. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการพัฒนาเกษตรกรให เปน Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เปนเพื่อนคูคิด เพื่อใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรู เชี ่ยวชาญในการประกอบอาชีพ     
ดานการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาการผลิตทางการเกษตร โดยใหความสำคัญในการใชองคความรูและขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิปญญา และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใชหรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณตามความตองการของตลาด มีความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ ตาม
นโยบายเรงดวนดังกลาวที่ตองการใหมีการพัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer (เกษตรกร ปราดเปรื่อง) และ
พัฒนาเจาหนาท่ีใหเปน Smart Officer (เจาหนาท่ีปราดเปรื่อง) ซ่ึง Smart Officer หมายถึง ผูท่ีมีความรักเกษตรกร
เหมือนญาติ มีความรอบรู ทางวิชาการและนโยบาย มีการใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือเกษตรกร มีการสราง       
ความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร มีการมุงนำเกษตรกรสู Green Economy และ Zero Waste 
Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ 
 3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 256๕ 
โดยไดกำหนดวิสัยทัศน : บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ ควบคูคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พันธกิจ :  1. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลง สูความเปนสากล 
    2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเปนบุคลากรท่ีดี 
    3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ 1 ระบุใหทุกหนวยงานพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปน
มืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตรและสหกรณ ยุทธศาสตรท่ี 2 ระบุใหสรางและพัฒนาบุคลากรในการ
เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตรท่ี 5 ระบุใหสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  



หนา 2 จาก 8 

 

 
 4. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565  

วิสัยทัศน : เปนองคการที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน      
ในตลาดโลก 

พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว : พัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว 
ใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพท่ีพรอมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางแข็งแกรง   

ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือ
ยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูสากล ประกอบดวย 4 เปาประสงค โดยเปาประสงคท่ีเก่ียวของกับบุคลากร
กรมปศุสัตว ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 1) ใหบุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart Officer  
เปาประสงคท่ี 2) บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำและ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
  เปาประสงคที ่ 3) บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ 
 5. แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสตัว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตามแนวทาง
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว แบงออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย 

 ๑) กลุมท่ี ๑ ผูบริหาร 
 ๒) กลุมท่ี ๒ ผูปฏิบัติงานดานนโยบายและวิชาการ 
 ๓) กลุมท่ี ๓ ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๔) กลุมท่ี ๔ ผูปฏิบัติงานอ่ืน 
 วัตถุประสงค :  ๑) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว 
   ๒) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว ใหมีความรู 

ทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานรองรับการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  ท้ังนี้ จากความสำคัญดังกลาวขางตน เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตวบรรลุผลสำเร็จ
ตามเปาหมายรวมกัน ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานจึงจำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ (Smart 
Officer) ผานกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผลรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากเปนผูทำงานใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา รูจุดออนและจุดแข็ง ความ
ตองการในการพัฒนาของบุคคลและองคกร ดังนั ้น ผู บังคับบัญชาจึงมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา ตองมีทักษะในการพัฒนา สามารถใชเทคนิคตางๆในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนำความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุผลตรงตามความตองการของบุคคล งาน และองคกร กรมปศุสัตวจึงเห็นความจำเปนในการ
กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา” โดยกำหนดใหเปนตัวชี้วัดรายบุคคลของ
ผูบริหารกรมปศุสัตว 
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เกณฑการใหคะแนน รอบท่ี 1/256๖ : 
ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท้ัง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของขาราชการท้ังหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 
๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน โดยรวมกันวางแผนระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ทั้งวิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ท่ี
ไมใชการฝกอบรม (Non Training) เชน การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การเรียน E-
learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เปนตน 
หมายเหตุ :  ป พ.ศ. 2561 คาเปาหมาย รอยละ 60 
                ป พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย รอยละ 70 
                ป พ.ศ. 2563 คาเปาหมาย รอยละ 80 
                ป พ.ศ. 2564 คาเปาหมาย รอยละ 90    
  ป พ.ศ. 2565 คาเปาหมาย รอยละ 100 
  ป พ.ศ. 256๖ คาเปาหมาย รอยละ 100         

๒ มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางท่ัวถึง ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
๔ มีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่น ๆ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซตของหนวยงาน  
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เกณฑการใหคะแนน รอบท่ี 2/256๖ : 
ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประกอบดวย 
1.๑ วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ของขาราชการท้ังหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน ไมนับคนซ้ำ โดยการพัฒนาบุคลากรที่ยังไมได

พัฒนาในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๖ กอน (เงื่อนไขที่ ๑) หากคาเปาหมายของขาราชการ

และพนักงานราชการที่ไดรับการพัฒนารอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖ นอยกวารอยละ ๕๐ ให

ทานเลือกพัฒนาผูใตบังคับบัญชาฯ คนท่ีซ้ำกับรอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๖ ได (เง่ือนไขท่ี ๒) 

๑.2 เม่ือรวมการพัฒนาท้ัง 2 รอบการประเมินจะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการ และ
พนักงานราชการ รอยละ ๑๐0 ท้ังของขาราชการและพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงาน  
 โดยรวมกันวางแผนระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ท้ัง
วิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) เชน 
การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การเรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน 
และการมอบหมายงาน เปนตน 
หมายเหตุ :  ป พ.ศ. 2561 คาเปาหมาย รอยละ 60 
               ป พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย รอยละ 70 
                ป พ.ศ. 2563 คาเปาหมาย รอยละ 80 
                ป พ.ศ. 2564 คาเปาหมาย รอยละ 90 
                ป พ.ศ. 2565 คาเปาหมาย รอยละ 100 
  ป พ.ศ. 256๖ คาเปาหมาย รอยละ 100 

๒ มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางท่ัวถึง ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
๔ มีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่น ๆ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซตของหนวยงาน  
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เง่ือนไข :  
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน 1 รอบการประเมิน ตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของขาราชการ
ในหนวยงานและไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน และการวางแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลรวบ 2 รอบการประเมิน จะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการ รอยละ ๑๐0 ของขาราชการ
ทั้งหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการ รอยละ ๑๐0 ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน ซึ่งตอง
ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

วิเคราะหความตองการจำเปนในการพัฒนา จากบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดเนื้อหาในการพัฒนา 
ดังนี้ 
 1.1.๑ แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖                 
ทั้งขาราชการและพนักงานราชการทุกคนในหนวยงาน **ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ ๑ เรื่อง (สามารถ 

วางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในหนวยงาน รอบการประเมิน ๑/๒๕๖๖ หรือ ๒/๒๕๖๖ รอบใดรอบหนึ่ง) 
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยแบงเปน ๔ กลุม 
ประกอบดวย 

 ๑) กลุมท่ี ๑ ผูบริหาร 
 ๒) กลุมท่ี ๒ ผูปฏิบัติงานดานนโยบายและวิชาการ 
 ๓) กลุมท่ี ๓ ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๔) กลุมท่ี ๔ ผูปฏิบัติงานอ่ืน 
ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาที่ เมนูหลัก (ดานซายของเว็บไซต) > 

การบริหารทรัพยากรบุคคล > การพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
1.1.๒ ทักษะเฉพาะทางท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการของบุคคล  
1.1.๓ คุณลักษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ัง 7 ประการ ดังนี้  

1.) ความเชี่ยวชาญ/ความรู/ภาษา  
2.) ภาวะผูนำ/คุณธรรม/จริยธรรม  
3.) จิตอาสา/บริการ           
4.) ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต  
5.) ทำงานเปนทีม  
6.) เกงคิด/เกงปฏิบัติ  
7.) ประยุกตใชความรูไปสูการปฏิบัติได 

1.1.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 256๕  
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพื่อพัฒนาและแกปญหา

การเกษตรและสหกรณ โดยไดกำหนดกลยุทธ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางและพัฒนาบุคลากรในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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  1.1.๕ ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565  
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุ งสู

สากล โดยกำหนดเปาประสงค ดังนี้ 
เปาประสงคท่ี 1 บุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart officer 
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำและ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
เปาประสงคที ่ 3 บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

๑.๑.๖ ภารกิจ นโยบายและวาระแหงชาติ 
ท้ังนี้ จากขอ 1.1.1 – 1.1.๖ สามารถสรุปขอบเขตความรู/ทักษะ/คุณลักษณะของบุคลากรกรมปศุสัตวท่ี

จำเปนตองพัฒนาได ดังนี้ 
1) ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
2) ภาษา (คุณลักษณะ Smart Officer)   
3) ภาวะผู นำ/คุณธรรม/จริยธรรม (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)    
4) จิตอาสา/บริการ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรฯ)   
5) ความรับผิดชอบ/ ซ่ือสัตยสุจริต (คุณลักษณะ Smart Officer)   
6) ทำงานเปนทีม (คุณลักษณะ Smart Officer)   
7) คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรพัยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
เกษตรฯ)   
9) การใชเทคโนโลยี (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรม
ปศุสัตว, แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตวฯ)    
10) ทักษะการคิด (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)   

          1.2 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ประจำป 256๖  
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหนวยงานตาม

ความเหมาะสมและความจำเปนในการพัฒนา ตามที่กำหนดปละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยตองมีการวางแผนกำหนดความรู/ ทักษะ/ คุณลักษณะที่ตองการพัฒนา วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ี

พัฒนา วิธีการประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนา เพื ่อใหสามารถนำความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเปาหมายการพัฒนาคือ บุคลากรในหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง มีจำนวน

ไมนอยกวารอยละท่ีกำหนด 
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๒. การส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ใหผูบังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ ให

ทุกคนเขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง โดยใหนำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่ไดดำเนินการจัดทำแลว  
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของกรมปศุสัตว ดวยการ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner) ใชชื่อวา“IDP ของหนวยงาน” (ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวที่เว็บไซต 
กองการเจาหนาที่ หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของหนวยงาน) เมื่อติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner) 
และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสง URL ของแถบสัญลักษณ (banner) ดังกลาวมายังกองการเจาหนาที่ตาม
ชองทางและระยะเวลาท่ีกำหนด 
๓. มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

๓.๑ ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามแผน วิธีการพัฒนาและเปาหมายท่ีกำหนด  
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไปมีหลายวิธี ทั้งวิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไมใช

การฝกอบรม (Non Training) วิธีการพัฒนารายบุคคลที ่เหมาะสม ควรมีการวางแผนการพัฒนาที ่เหมาะสม     
เปนรายบุคคล โดยมุงเนนวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ มากกวาใชวิธีการฝกอบรม เนื่องจากการฝกอบรมตองใชงบประมาณมาก 
และเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมอาจตรงกับความตองการของบุคคลเพียงบางสวน เพราะเปนการพัฒนาพรอมกัน
หลายคน แตการพัฒนาโดยวิธีอ่ืน ๆ จะมุงเนนพัฒนาเปนรายบุคคล ทำใหสามารถพัฒนาไดตรงตามความตองการ
มากกวาและใชงบประมาณนอยกวาการฝกอบรม การพัฒนาโดยวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีไมใชการฝกอบรม (Non Training) 
เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of 
practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนตน 
๔. การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรโดยผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนา และมีการประเมินผลการ
เรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยใหแตละหนวยงานไดออกแบบ
วิธีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาและสามารถนำความรู ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด  

การรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ดังนี้ 
๕.๑ จัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด โดยใหรายงานใหสอดคลองกับ

ท่ีดำเนินการและครบถวนตามเปาหมายท่ีกำหนด (**ตองมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการ

และบุคลากรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ทั้งขาราชการและพนักงานราชการทุกคนในหนวยงาน อยางนอย

ปละ ๑ เรื่อง ในรอบการประเมิน ๑/๒๕๖๖ หรือ ๒/๒๕๖๖ รอบใดรอบหนึ่ง)  

 ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาที่ เมนูหลัก (ดานซายของเว็บไซต) > 

การบริหารทรัพยากรบุคคล > การพัฒนาบุคลากร > แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
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 ๕.2 นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหนวยงานอยางนอย 1 โครงการ เพื่อเปดโอกาส  
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานและเปนแบบอยางที่ดีตอไป (Best Practice) โดยโครงการที่นำเสนอ
จะตองเปนโครงการที่พัฒนาดวยวิธีที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) โดยใหนำเสนอโครงการดังกลาวบน
เว็บไซตของหนวยงาน ดวยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาตาง ๆ ขางตน แสดงไวภายใตแถบสัญลักษณ(banner) 
ชื่อวา“IDP ของหนวยงาน” ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด             
 ท้ังนี้ แนวทางการพิจารณาใหคะแนนมีองคประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ดำเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 ๒. ดำเนินการไดตามข้ันตอนครบถวนตามท่ีกำหนด 
 ๓. ดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 ๔. แสดงหลักฐานการดำเนินงานไดครบถวน 

๕. แสดงขอมูล/วิธีการดำเนินงานไดถูกตองชัดเจนเปนรูปธรรม มีการนำเสนอบนเว็บไซตของหนวยงาน 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตวมีการพัฒนาขาราชการเปนรายบุคคล รอยละ 53.46 73.07 75.09 

กรมปศุสัตวมีการพัฒนาพนักงานราชการเปนรายบุคคล รอยละ ๖6.84 70.71 72.71 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน  

รอบ1/256๕  
ผลการดำเนินงาน  
รอบ 2/256๕ 

ผลการดำเนินงานภาพรวม  
ประจำป ๒๕๖๕ 

กรมปศุสัตวมีการพัฒนาขาราชการเปนรายบุคคล รอยละ 74.73 รอยละ 75.46 รอยละ 75.09 

กรมปศุสัตวมีการพัฒนาพนักงานราชการเปนรายบุคคล รอยละ ๖9.57 รอยละ  76.21 รอยละ 72.71 

แหลงขอมูล : ขอมูลจากหนวยงาน 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นายไตรเทพ ณรงคอินทร   เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 2151 
ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวธัญนันท  สินชัย   เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 215๒ 
   นางสาวภัสนันท  ญาณสูตร เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 215๓ 
  นายนัฐพงศ ประคำทอง  เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 2153 
 


