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เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการทุกท่าน 

“เราจะท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 
และไม่ท าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก” 
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อย่างมีมาตรฐาน 

UNITY 
การท างานอย่างมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 

TARGET 
การท างาน 

โดยมุ่งเป้าหมาย 

RULE 
การท างานบนพ้ืนฐานของ 

ความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 

TRUE 
การท างานบนพ้ืนฐาน 

ของความจริง 
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สารจาก  

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  
      อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

“เราจะบริการท่าน โดยไม่ท าให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก  
และจะท าเร่ืองยากให้เป็นเรื่องง่าย”  

 กรมปศุสัตว์ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยยึด
หลักการท างานให้การเจ้าหน้าที่รักข้าราชการ บุคลากร และเกษตรกรดุจญาติมิตร เพ่ือที่จะได้
ให้บริการเหมือนญาติพ่ีน้องของตนเอง ดังนั้น การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) จึงเป็นการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ รวมทั้งยังเน้นการสร้าง
สมดุลชีวิตระหว่างการท างานและการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันส่งผล
ให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล        
(HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2564 – 2566 เน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและ      
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีส่วนช่วยใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ส าเร็จลุล่วงมาด้วยดี 
 กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับ       
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะยาวต่อไป 
 

 

       (นายสรวิศ  ธานีโต) 

        อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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     หลักคิดในการท างาน 

                      “เก่งเรียน เก่งท า เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต” 

     

    นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ 

            รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

                                                หลักคิดในการท างาน 

          “สุขในครอบครัว สุขในการท างาน สุขของประชาชนสร้างความสุข                               

                                         สร้างรอยยิ้ม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน” 

 

                                                นายสุรเดช สมิเปรม 
                                                                  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

             หลักคิดในการท างาน 

                      “รับรู้บทบาทหน้าที่อย่างเข้าใจ  ปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน  

                        ร่วมใจพัฒนา และสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียม” 

 

      นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ 
                รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

                                               หลักคิดในการท างาน 

        “สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สร้างความสุขให้กับ พี่น้องประชาชน  
                                        สร้างความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” 

 
                              นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล 

           รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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   นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา 

   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

   “เชื่อถือ จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

    เชื่อม่ัน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพ” 

 

กองการเจ้าหน้าที่มีการบริหารงานภายใต้หลักการ “TRUST HR Pro” ดังนี้ 

  True = การท างานบนพื้นฐานของความจริง 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท างานอย่างมีหลักการและเหตุผล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
  Rule = การท างานบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎระเบียบ 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ท างานได้ถูกต้อง แม่นย า ตาม กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น รวมทั้งยัง
สามารถสื่อสารให้บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เข้าใจได้ 
  Unity = การท างานอย่างมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกันสามารถท างานได้อย่าง
สอดคล้องกัน มีการร่วมมือเพ่ือให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Standard = การท างานอย่างมีมาตรฐาน 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มีทักษะความสามารถพร้อมส าหรับการท างานและมีวิธี การ/
กระบวนการท างานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน และเป็นระบบ 
  Target = การท างานโดยมุ่งเน้นเปูาหมาย 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงเปูาหมายในการท างาน สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านต่างๆ 
มาใช้เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 
  Human Resources Professional = บุคลากรท างานด้วยความเป็นมืออาชีพ 
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ท างานอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ 
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ค าน า 

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard 

เป็นการประเมินระบบโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture)       

ซึ่งเน้นความเช่ือมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการปฏิบัติงาน    

ขององค์กร อีกทั้งยังเห็นความส าคัญของการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นการพัฒนา   

ขีดสมรรถนะขององค์กร ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในราชการ        

พลเรือน โดยมีเปูาหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 ประกอบกับ ความพยายามที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล การประเมิน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบว่าจะใช้ก าลังคนอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้ทราบ

ถึงสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ก.พ.  ก าหนด “กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้าน          

การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ” ได้แก่ มิติที่ 1ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของ          

การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด     

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน เพื่อเป็น

แนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์      

การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 มิติ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อทิศทางเปูาหมายภารกิจและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้ท างาน

อย่างมีเปูาหมาย และได้รับการปฏบิัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกด้านความพรอ้มรับผดิในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมายและหลักคุณธรรม รวมทั้งสามารถวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

      

 

กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์ 

                         สิงหาคม  2563 
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566           
เป็นการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกระแส               
การเปลี่ยนแปลง เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ 
รวมทั้งยังสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการท างานและการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันส่งผล
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน 

 โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ได้ด าเนินการตาม “กรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ” ได้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4    
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ        
การท างานที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อทิศทางเปูาหมายภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ มีการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
ความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรและผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล การสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม จากน้ันได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

“บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารก าลังคน     
ในกรมปศุสัตว์ 

2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง 

3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์ 
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อม
ส าหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  
 1) มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจกรมปศุสัตว์ 
 2) วางแผนและบริหารก าลังคน (Workforce Planning and Deployment) ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจของกรมปศุสัตว์ 
 3) ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพส าหรับต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานท่ีชัดเจนและโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) มีระบบบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่สอดคล้อง ตามภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) มีการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ 

 2) มีแผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งให้ได้มาซึ่งก าลังคนท่ีสอดคล้องตามกรอบอัตราก าลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรส าหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย 

 2) มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) บุคลากรกรมปศุสัตว์มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

 2) มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 

 xi 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างครอบคลุมทุกมิติ     
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) มีการสื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) สร้างความโปร่งใสและความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

 เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 
 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

บทท่ี 1 
บทน า 

ส่วนที่ 1 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม 
การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน      
ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประกอบกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์    
ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล มุ่งเน้น          
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญ      
ในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Smart Officer) 
สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การช้ันน าและเป็นองค์การที่น าการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย       
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมกับการคิดค้น พัฒนาและประยุกต์ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อมผลักดัน                     
การปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดในเวทีโลก และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การ สู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนากรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ          
ในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาทภารกิจ 
โครงสร้างและระบบงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน และทันสมัย          
สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม         
และให้ความส าคัญผลการด าเนินงานของหน่วยงานและคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่าง
บุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร       
ในองค์การ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ  การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร               
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) จึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ ให้ก้าวหน้า             
ไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ  

ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ    
ข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล     
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ จัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ         
ข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี ซึ่งรายงานประกอบด้วย
เนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล         
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

และส่วนที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ี ก.พ. ก าหนดตามมาตรา 8 (3)  

นอกจากน้ี เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ได้ก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus)   
ซึ่งก าหนดแนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ซึ่งส่วนราชการต้องจัดท า       
แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และต้องมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน          
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมนิและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว 
(2) ความผูกพันบุคลากรซึ่งส่วนราชการต้องมีการประเมินความผูกพันของบุ คลากร มีวิธีการและตัววัด             
ที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และต้องมีการจัดท า
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธี      
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

ดังนั้น แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถผลักดันการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุผลส าเร็จ              
จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard      
ของส านักงาน ก.พ. เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง                        
HR Scorecard ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้กรมปศุสัตว์มีกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจนเป็นระบบ 
2. ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ

รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 

3. ท าให้กรมปศุสัตว์มีเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง       
HR Scorecard ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกรมปศุสัตว ์
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสตัว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก” 

พันธกิจ 

เป้าหมายหลัก 
1) ทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (บุคลากรกรมปศุสัตว์ เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) 

มีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญโดดเด่นในประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล 
และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและรายกลางสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้  

ประเด็นหลัก พันธกิจ 
ทรัพยากรมนุษย์สาขา 
การปศุสัตว์ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ (โดยครอบคลุมทั้งบุคลากร        
กรมปศุสัตว์ เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างแข็งแกร่ง 

ระบบการผลิตสินค้า 
ปศุสัตว์และตลอดห่วงโซ่
การผลิต 

พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ดิจิทัลด้านการปศุสัตว์  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งซอฟท์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเช่ือมโยงข้อมูล ผู้พัฒนา
ระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญในสาขา เพื่อตอบสนอง
การใช้งานส าหรับการปศุสัตว์และเพื่องานปศุสัตว์ 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และงานวิจัย
ด้านการปศุสัตว์ 

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่าง  ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ด้านการ
ผลิต และด้านการตลาด   

การบริหารจัดการองค์การ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ           
(HPO & GG) 

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับ
การปรับบทบาทองค์การและการน าองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพื่อมุ่งสู่       
การเป็นองค์การชั้นน า และเป็นองค์การน าการขับเคลื่อนปศุสัตว์ 

ความร่วมมือระหว่าง
องค์การ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

มุ่งประสานความร่วมมือที่ เอื้อประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ขอ ง
ทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรับ        
ในตลาดใหม่ ร่วมกับบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งในประเทศ ต่างประเทศ 
และอาสาปศุสัตว์ 

 4 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

2) ศักยภาพด้านการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ ควบคู่กับการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์         
การปศุสัตว์ไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถีและ    
ความเป็นไทย  

3) เป็นองค์การช้ันน าและผู้น าการขับเคลื่อนด้านการปศุสัตว์ ผลักดันการพัฒนาประเทศไทย         
ให้มีความพร้อม สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน ท้ังด้านองค์ความรู้ งานวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการด้านการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน เพื่อเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ในอาเซียนพร้อมน าพา
การปศุสัตว์ไทยยั่งยืนได้ในตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดอย่างมืออาชีพ 

4) มุ่งเน้นในการสร้างให้การปศุสัตว์ไทยเกิดความมั่นคง น ามาซึ่งความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร        
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อท าใหเ้กษตรกรและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 1 ค่านิยมหลักของกรมปศสุัตว์ พ.ศ.2561-2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากร          

ด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล 
มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้ รอบ รวมทั้ง      

มีความเช่ียวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ      
(Smart Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การช้ันน าและเป็นองค์การที่น าการขับเคลื่อน   
การปศุสัตว์ไทย เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ดิมกับการคิดค้น พัฒนา
และประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อม
ผลักดันการปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดในเวทีโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์กร และ
สถาบันเกษตรกร 

มุ่งส่งเสริมและถ่ายทอดทักษะตลอดจนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง     
ทางเศรษฐกิจให้กับอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินท ากินน้อย และเกษตรกร
ขนาดกลางที่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองความต้องการในเชิงพื้นที่ (Area approach) 
สนับสนุนการสร้างคุณค่าและความส าคัญของอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ไทย เพื่อก่อเกิดเกษตรกรรายใหม่ 
และรักษาไว้ซึ่งเกษตรกรรายเดิม ส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความส าคัญกับการสร้างฐานความรู้  บนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ พัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชน อันจะเป็น
รากฐานส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถ     
พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกร
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และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มและจากการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน      
พร้อมเผชิญปัจจัยเสี่ยงอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ยั่งยืน และ
แข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 

เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสินค้าและผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจน      
ปรับฐานการผลิตให้สามารถตอบสนองกับโอกาสทางการค้าที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและ
มูลค่าทางการค้า ตั้งแต่ตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และตลาดโลก ภายใต้การมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ           
ลดต้นทุนการผลติ สนับสนุนการท าปศุสัตว์อินทรีย์ และยกระดับการปศุสัตว์ของไทยให้ได้มาตรฐานสากลในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าปศุสัตว์ 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ที่มีควบคู่กับ
การสร้างตราสินค้า (Branding) และเอกลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) 
ให้กับสินค้าปศุสัตว์ไทย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย 
และเหมาะสมต่อการใช้เพื่อการพัฒนาการปศุสัตว์  ตลอดจนเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านปศุสัตว์             
ให้มีจ านวนมากและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์สู่ระดับสากล 
มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสตัว์ภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีมีอยูเ่ดิม และแสวงหา

โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
เพิ่มเติม พร้อมบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา        
การถ่ายโอนและเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรม การฝึกอบรมด้านการปศุสัตว์ และมิติทางด้านการค้า รวมถึงการ
เพิ่มโอกาสในการผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล            
ด้านการปศุสัตว์ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

พัฒนาและปรับปรุงการน าดิจิทัลมาใช้ในระบบปศุสัตว์ เช่ือมโยงระบบข้อมูลระหว่างระบบงาน          
ให้มีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย และมีความพร้อมในอุปกรณ์ด้าน IT มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก         
และรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น Device Service ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ ปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นข้อมูลส าคัญต่อการลงทุนและ     
การแข่งขันอย่างมืออาชีพ 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
มุ่งพัฒนากรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และ

เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน และทันสมัย สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และให้ความส าคัญผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุข             
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การ              
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์การ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 

2.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่  88 ก 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน         1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 76  
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารอ าเภอ        2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 878  
 3. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์* 
 4. ส านักงานเลขานุการกรม 

5. กองการเจ้าหน้าที่ 
6. กองคลัง 
7. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
8. กองแผนงาน 
9. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
12. ส านักกฎหมาย 
13. ส านักควบคุม ปูองกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
14. ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
15. ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
16. ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ 

ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

17. ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
18. ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
19. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
20. ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
21. ส านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
22. กองสารวัตรและกักกัน * 
23. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ * 
24. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ * 
25. กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ * 
26. กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ * 

หมายเหตุ  * การแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายใน กรมปศุสตัว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

2.3 ประเภทบุคลากร ต าแหน่ง และอัตราก าลัง 

กรอบอัตราก าลังบุคลากรของกรมปศุสัตว์ มีจ านวน 11,002 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2563) 

ที ่ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า รวม 

1 ส่วนกลาง 6 69 - 75 

2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 6 4 - 10 

3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 4 - 10 

4 ส านักงานเลขานุการกรม 30 29 3 62 

5 กองการเจ้าหน้าที ่ 53 17 1 71 

6 กองคลัง 63 22 4 89 

7 
กองความร่วมมือด้านการปศุสตัว์

ระหวา่งประเทศ 
18 9 - 27 

8 กองแผนงาน 24 29 1 54 

9 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 74 145 12 231 

10 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
19 10 1 30 

11 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 100 167 9 276 

12 ส านักกฎหมาย 17 6 1 24 

13 
ส านักควบคุม ปูองกัน 
และบ าบดัโรคสัตว ์

272 496 27 795 

14 
ส านักตรวจสอบคณุภาพ 

สินค้าปศสุัตว ์
52 291 1 344 

15 ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑส์ัตว ์ 84 4 68 156 

16 
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตปศสุัตว ์
145 438 32 615 

17 ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์ 300 766 384 1,450 

18 
ส านักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศสุัตว ์
108 321 4 433 

19 ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์ 217 278 94 589 

20 ส านักงานปศุสตัว์เขต 1-9 425 443 64 932 

21 
ส านักงานปศุสตัว์พื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
26 12 2 40 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ที ่ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า รวม 

22 
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 

76 จังหวัด 
946 794 139 1,879 

23 
ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอ 

878 อ าเภอ 
1,682 1,128 - 2,810 

รวม 4,673 5,482 847 11,002 

ตารางที่ 1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรของกรมปศุสตัว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 จ านวนกรอบอัตราในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเภทก าลังคน 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 

และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วยประเด็น ดังน้ี 
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส      

มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
2. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต           

มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน           

มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถให้มีสมรรถนะใหม่.ๆ 

42% 

50% 

8% 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ
และคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน      
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงบรบิท การพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม การเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและ            
มองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 – 2565 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติตามเปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ 
1. ภาครัฐมีก าลังคนท่ีเพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่ส าคัญแก่ประชาชน

และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ขนาดก าลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง (High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่าย

ผูกพันในระยะยาว 
3. ก าลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และผันผวน 
4. ก าลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์ส าหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ 
5. ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. มีการบูรณาการฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐทุกประเภทส าหรับการก าหนดนโยบายก าลังคนภาครัฐ

อย่างมีประสิทธิผล 
7. มีกลไกการบูรณาการนโยบายก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

ก าลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้น า

เจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
ในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาประกอบ            
การพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
การพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยสรรหา

คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทน
ก าลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบ วางระบบ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ก าหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ความสามารถ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐ        
อย่างจริงจังมากข้ึน โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 

3.4 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้เป็น Smart officers และ Smart researchers เช่ือมโยงและ
บูรณาการการท างานของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยกลไกประชารัฐ และปรับระบบบริหารงานให้ทันสมัย 
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

3.5 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากร      
ด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล 

มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมทั้ง       
มีความเช่ียวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ          
(Smart Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การช้ันน าและเป็นองค์การที่น าการขับเคลื่ อน    
การปศุสัตว์ไทย เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ดิมกับการคิดค้น พัฒนา
และประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อม
ผลักดันการปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจ ากัดในเวทีโลก 
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงส าหรบัการพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ 
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บทที่ 2 
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
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บทที่ 2 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 

ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Strategic Human Resource Management Plan) ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้าง       
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ 
นอกจากนี้ การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากร
บุคคลจากการมุ่งเน้นเพียงงานประจ า (Routine Work) ซึ่งเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติว่ากิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการอยู่ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง 
การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถช่วยให้ส่วนราชการนั้น  ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็น       
ยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยการก าหนดกลยุทธ์และการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมต่าง  ๆ       
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณด้านบุคคลต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ “เพื่อจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ          
หน่วยราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ให้มีความเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 
(Strategic Partner) หรือสนับสนุนความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่หน่วยบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้นให้บริการอยู่” 

HR Scorecard คืออะไร 

HR Scorecard คือเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะก าลังคนขององค์กร ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องค์กรซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบต่อหลักการ 
องค์ประกอบและวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2547) โดยใช้ช่ือ
เป็นภาษาไทยว่า“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR Scorecard 

องค์ประกอบของ HR Scorecard 
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี  

(Best Practices) เกี่ยวกับการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับ 

แนวทางการประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย ส านักงาน ก.พ.  
จึงก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี ้

1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึง         
ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 
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2. ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 

มาตรการและการด าเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุ
มาตรฐานความส าเร็จ 

3. มาตรวัดหรือตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งช้ีว่า    
ส่วนราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้าน      
การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้           
มากน้อยเพียงใด 

4. ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและจังหวัด
ได้ด าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ งมี               
ความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 

ประโยชน์ของ HR Scorecard 
1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และสามารถ

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได้ 
2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะน าไปสู่

สมรรถนะที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ 

3. ช่วยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้มี       
ความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 

4. เป็นกลไกที่เช่ือมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ และ
ระดับปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง           
ให้แก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเปูาหมายและ      
มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้น     
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  (Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย           
ระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ โดยแต่ละระดับมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามแผนภาพ 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
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มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success) 
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ 
โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จไว้ 5 มิติ ส าหรับเป็นแนวทางแก่ส่วนราชการ            
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้ 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
         (Quality of work-life and Work-life balance) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 
 

มิติที่  
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Alignment) 

หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล          
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคน   
มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการและจังหวัด
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่าง       
ด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
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(ค) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด (Talent Management) 

(ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้าง       
แรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

มิติที่  
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Operational Efficiency) 

หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจั งหวัด               
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(ข) ส่วนราชการและจังหวัดมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการและ
จังหวัดได้จริง 

(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money) 

(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

มิติที่  
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
และจังหวัด ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายพันธกิจของส่วนราชการ
และจังหวัด (Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 
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(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเปูาหมายของ        
ส่วนราชการและจังหวัด 

(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ      
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานมีเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความส าเร็จ
หรือผลงานของส่วนราชการและจังหวัด 

มิติที่  
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) 

หมายถึง การที่ส่วนราชการ และจังหวัดจะต้อง  

(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน      
การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ          
หลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม     
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด 

มิติที่  
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
(Quality of work-life and Work-life balance) 

หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย และแผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(ก) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท า งานระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ        
การใช้ชีวิตส่วนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย    

ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด 
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(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้ก าลังคนมีความพร้อม          
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างเปูาหมายการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล                          

กับเปูาหมายการบรหิารราชการ 
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บทที่ 3 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
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บทที ่3 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ 1  

ขั้นด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปมีขั้นตอนหลักๆ ในการด าเนินการ  3 ขั้นตอน 
(ส านักงาน ก.พ. , 2552 : 15) ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย 
(1) การแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ 
(2) การจัดประชุม/สมัมนาก่อนเริม่กระบวนการ 

2. ขั้นด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
(1) จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า          

แผนกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard 
(2) การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงานของแต่ละเปูาประสงค์ 
(5) จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนงาน/

โครงการรองรับ 
3. ขั้นน าแผนไปปฏิบตัิและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 

(1) ติดตามผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
(2) ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนกลยุทธ ์
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กรมปศุสัตว์ ในฐานะที่ เป็นส่วนราชการระดับกรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์            
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553, 2554-2556, 2557-2560 และ 2561-2563 ของ   
กรมปศุสัตว์ ตามแนวทาง HR Scorecard เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตัว์ให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเปูาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะครบก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มีสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงต้องมี
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของกรมปศุสัตว์               
ตามแนวทาง HR Scorecard ขึ้นใหม่ ซึ่งในขั้นตอนเตรียมการได้มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยมี
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะท างาน และคณะท างานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัด          
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม และผลการด าเนินการของ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
ของกรมปศุสัตว์ ในปีที่ผ่านมา และน ามาใช้ในการจัดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์       
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2561-2565 
ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัด โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล           
กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมศุภาลัย ปุาสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี 
ให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)       
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยมีขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 จัดกิจกรรมหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 

การด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะท างานจัดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
ก่อนเริ่มด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดให้มี   
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนและปฏิทินการด าเนินการ   
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ช้ัน 1 ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์  และได้ด าเนิน      
การจัด “โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์” เพื่อจัดท าร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566 โดยหัวหน้ากลุ่ม              
พัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    
ของกรมปศุสัตว์ (SWOT.Analysis) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง      
(Gap Analysis) การก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม  - แรงต้าน  
(Force Field Analysis) และการก าหนดตัวช้ีวัดเปูาประสงค์ และค่าเปูาหมายของตัวช้ีวัด 
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ภาพที่ 9 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคดิและวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ ์

 ประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบ ก.พ. 

ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด      
กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลการส ารวจของส านักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 
2562 ในประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
5 มิติ 17 ปัจจัย รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง (รองอธิบดี) ดังนี ้

 ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน มีอะไรบ้างที่เป็น     
จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/กรมปศุสัตว์ 

 ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตัว์ในปัจจุบันมีภารกิจไหนท่ีท้าทาย
หรือต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 ในมุมมองของท่านคิดว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่กองการเจ้าหน้าที่ควรท าอะไรเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสิ่งที่ด าเนินการอยู่ 

 ในมุมมองของท่านคิดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า กรมปศุสัตว์ควรพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปในทิศทางใด ท้ังทางด้านกระบวนงาน คน ทรัพยากร และผู้รับบริการ/ผู้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  

 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 - 2566 ได้น าข้อมูลจากการประเมินสถานภาพด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ คาดความหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)          
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงโอกาสและอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ 
(SWOT Analysis) ในแต่ละกลุ่มจะร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นประเด็นทิศทางความต้องการหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วจัดล าดับความส าคัญของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างในแต่ละประเด็น และเลือกประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญหรือมีผลสัมฤทธ์ิต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนส่วนต่างสูงในล าดับ 1-3 เพื่อน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ล าดับแรกซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จะมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 

ภาพที1่0 ภาพกิจกรรม Workshop 

 ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์ 
การก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้การวิเคราะห์หาปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม/
แรงขับเคลื่อน-แรงต้าน/อุปสรรค (Force Field Analysis) โดยพิจารณาว่าปัจจัยใดจะส่งผลต่อการบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์มากที่สุด และเลือกปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จที่มีความส าคัญต่อการบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน น ามาก าหนดเป็นเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และ            
น าเปูาประสงค์ เ ชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไปพิจารณาเปรียบเทียบกับ        
กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ 
พิจารณาความสมดุลในแต่ละมิติ และจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของ
แต่ละเปูาประสงค์ รวมทั้งตั้งค่าเปูาหมายของแต่ละตัวช้ีวัด และก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัด 

 จัดท ารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงาน/โครงการรองรับ 
กองการเจ้าหน้าที่น าประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดตามเปูาประสงค์ที่ได้จัดท า  

เป็นร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบคุคล ตาม HR Scorecard template และก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ทีส่อดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ รวมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการที่รองรับในแต่ละตัวช้ีวัด ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดท าแบบรายการ
แผนงาน/โครงการรองรับเพื่อจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action.Plan) ในแต่ละปีงบประมาณ และกองการ-
เจ้าหน้าที่ได้น าร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR.Scorecard) ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบและประกาศเป็นแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR.Scorecard)            
กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .-.2566 และกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 11 สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นส าคัญ ส าหรับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
2.1 สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง 
 คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) ได้เข้าสมัภาษณผ์ู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสตัว์ 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศสุัตว์ และรองอธิบดีกรมปศสุัตว์  
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ แนวคิด หรือมุมมองด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ที่ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวทาง ทิศทางการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตว์ในอนาคต ไดด้ังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ภาพการสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง 
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ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) ดังนั้น รูปแบบการท างานและทักษะการท างานของบุคลากร
จะต้องพร้อมรับมือและปรับให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งบุคลากรทุกคนของกรมปศุสัตว์เปรียบเสมือนฟันเฟืองของ
เครื่องจักรกลทีม่ีส่วนส าคัญในการผลักดันภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเครื่องจักรกล
ก็ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ที่มีกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะท าให้
เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการท างาน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่โดดเด่นในเชิง
วิชาการ  อีกทั้งยังมุ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้
กรมปศุสัตว์สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ยุคดิจิตอลที่ตอบสนองต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มี ความสะดวก 
รวดเร็ว สร้างความสุขให้แก่ผู้รับบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการก็ต้องมีความสุขในการท างานด้วย 

2.2 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ      
ซึ่งด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  13-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อน ามาวิเคราะห์ทิศทาง              
ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอีก 1-3 ปีข้างหน้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 13 ภาพแสดงสัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  

 หน่วยงานในสังกัด 

 

 ประเภทบุคลากร 

 

 พนักงานราชการ  ประเภทต าแหน่ง 
ขรก 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

มิติด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
ไม่ทราบ
ข้อมูล 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย   
อย่างย่ิง 

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
1.1 นโยบายและแผนงานด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์  มีส่วนช่วย
สนับสนุนให้หน่วยงานของท่านปฏิบัติ งาน         
ได้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจ 

127 
(13.38%) 

39 
(4.11%) 

96 
(10.12%) 

575 
(60.59%) 

112 
(11.80%) 

1.2 กรมปศุสัตว์มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์      
ให้บุคลากรเข้าใจทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เปูาหมายของกรมปศุสัตว์อย่างชัดเจน 

79 
(8.32%) 

33 
(3.48%) 

95 
(10.01%) 

617 
(65.02%) 

125 
(13.17%) 

1.3 หน่วยงานของท่านมีก าลังคน (ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และการจ้างเหมา
บริการ) ในจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ 

32 
(3.27%) 

150 
(15.81%) 

284 
(29.93%) 

407 
(42.89%) 

76 
(8.01%) 

1.4 หน่วยงานของท่านมีก าลังคนที่มีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท 
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

22 
(2.32%) 

70 
(7.38%) 

200 
(21.07%) 

540 
(56.90%) 

117 
(12.33%) 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
2.1 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน      
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, การลา Online 
เป็นต้น 

75 
(7.90%) 

63 
(6.64%) 

142 
(14.96%) 

549 
(57.85%) 

120 
(12.64%) 

2.2 ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม     
ปศุสัตว์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

66 
(6.95%) 

62 
(6.53%) 

176 
(18.55%) 

560 
(59.01%) 

85 
(8.96%) 

2.3 หน่วยงานของท่านมีการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 

70 
(7.38%) 

62 
(6.53%) 

171 
(18.02%) 

556 
(58.59%) 

90 
(9.48%) 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
3.1 ท่านเห็นว่า  กรมปศุสัตว์มีนโยบายและ
มาตรการบริหารคนที่มีประสิทธิผล ท าให้สามารถ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งข้าราชการกลุ่มที่มีความส าคัญและ
สามารถสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ของ       
กรมปศุสัตว์ 

65 
(6.85%) 

76 
(8.01%) 

164 
(17.28%) 

549 
(57.85%) 

95 
(10.01%) 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

มิติด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ทราบ
ข้อมูล 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย   
อย่างย่ิง 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) (ต่อ) 
3.2 ท่านเห็นว่า ข้าราชการของหน่วยงานท่าน     
ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถสูง สามารถ
ร่วมผลักดันการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุ    
ผลส าเร็จได้ตามเปูาหมาย 

31 
(3.27%) 

59 
(6.22%) 

122 
(12.86%) 

626 
(65.96%) 

111 
(10.70%) 

3.3 หน่วยงานท่านมีโอกาสส่งบุคลากรเข้ารับ       
การฝึกอบรม/พัฒนา ในหลักสูตรที่สามารถช่วย     
การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น หรือท าให้เพิ่มความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่สูงขึ้น 

44 
(4.64%) 

44 
(4.64%) 

118 
(12.43%) 

623 
(65.65%) 

120 
(12.64%) 

3.4 กรมปศุสัตว์มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ โดยท่านสามารถ
เข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

46 
(4.85%) 

52 
(5.48%) 

132 
(13.91%) 

610 
(64.28%) 

109 
(11.49%) 

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
4.1 กรมปศุสัตว์มีการก าหนดหลักเกณฑ์ หรือใช้
หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงานใน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน เลื่อนเงินเดือน 
และพัฒนาข้าราชการ 

65 
(6.85%) 

92 
(9.96%) 

137 
(14.44%) 

557 
(58.69%) 

98 
(10.33%) 

4.2 บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส เสมอภาค และ
ตรวจสอบได้ 

95 
(10.01%) 

68 
(7.17%) 

129 
(1.359%) 

553 
(58.27%) 

104 
(10.96%) 

4.3 ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ โดยเช่ือมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 

122 
(12.86%) 

82 
(8.64%) 

153 
(16.12%) 

496 
(52.27%) 

96 
(10.12%) 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน  
(Quality of work-life and Work-life balance) 
5.1 กรมปศุสัตว์มีแนวทาง/ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น/ความต้องการของบุคลากร เพื่อน ามา
ปรับปรุงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน 

86 
(9.06%) 

71 
(7.48%) 

141 
(14.86%) 

573 
(60.38%) 

78 
(8.22%) 

5.2 กรมปศุสัตว์มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงความต้องการส่วนใหญ่
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

82 
(8.64%) 

84 
(8.85%) 

188 
(19.81%) 

513 
(54.06%) 

82 
(8.64%) 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปความคิดเหน็เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรบคุคลของบุคลากร 
 

ด้านการพัฒนาระบบ 
โครงสร้าง และ
อัตราก าลัง 

1. กรมก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
2. กรมควรก าหนดเพิ่มกรอบอัตราตามปริมาณงาน 
3. กรมควรก าหนดให้นักจัดการงานทั่วไปเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร 
4. ระดับต าแหน่งของหัวหน้าส่วนอ าเภอ 
5. เปลี่ยนสัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล 
6. ความก้าวหน้าในสายงานของต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 
7. เพิ่มต าแหน่งนายสัตวแพทย์ประจ าอ าเภอ 
8. ปรับระดับต าแหน่งของปศุสัตว์อ าเภอเป็นอาวุโส 
9. เพิ่มบุคลากรหรืออัตราก าลังในอ าเภอ/พื้นที ่
10. อัตราก าลังกับปริมาณงานไม่เหมาะสม 

ด้านการสรรหา บรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน 
บรรจุกลับ เลื่อนเงินเดือน 

1. แต่งต้ังล่าช้า ไม่เป็นไปตามระบบอาวุโส 
2. รวดเร็วขึ้นเป็นระบบคุณธรรมดีขึ้น 
3. ไม่แสดงข้อมูลต าแหน่งว่างให้ทราบ 
4. แต่งต้ัง โยกย้ายล าบาก ไม่โปร่งใส 
5. เล่ือนเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลงานที่ปฏิบัติ 
6. ควรสอนการใช้งานเล่ือนเงินเดือนและมีคู่มือการเลื่อนเงินเดือน 
7. การเรียกคนบรรจุใช้เวลานาน 
8. การมี service mind ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ติดต่อ 
9. ควรบรรจุคนลงอ าเภอให้ครบทุกต าแหน่ง 
10. บรรจุแต่งตั้งบุคลากรลงในต าแหน่งที่ว่างให้เต็ม 
 

มิติด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ทราบ
ข้อมูล 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย เห็นด้วย   
อย่างย่ิง 

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน  
(Quality of work-life and Work-life balance) (ต่อ) 
5.3 ท่านเห็นว่า กรมปศุสัตว์ให้ความส าคัญและ
ด าเนินกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการต่างๆ 
ตามวาระและโอกาสอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อันจะ
น าไปสู่การท างานเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 

51 
(5.37%) 

64 
(6.74%) 

135 
(14.23%) 

605 
(63.75%) 

94 
(9.91%) 

5.4 ท่านเห็นว่า  ผู้บริหารของหน่วยงานและ
บุคลากรในสังกัดมีความสมัครสมาน สามัคคี        
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง 

40 
(4.21%) 

80 
(8.43%) 

166 
(17.49%) 

551 
(58.06%) 

112 
(11.80%) 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ด้านพัฒนาบุคลากร 1. วางแผนพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่บรรจุ ให้โอกาสทุกสายงาน 
2. ควรเพิ่มการอบรมเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ 
3. พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเสมอ 
4. ควรมีหลักสูตรอบรมก าหนดไว้ให้สามารถเลือกอบรมได้ 
5. ควรจัดอบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันในแต่ละงาน 
6. เพิ่มการอบรม นบส. ให้กระจายไปส่วนภูมิภาค 
7. การพัฒนาบุคลากรให้ค านึงถึงภาคส่วนเป็นส าคัญอบรมออนไลน์นอกเวลาราชการ 
8. ควรจัดหลักสูตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
9. การคัดเลือกผู้เข้าอบรมอย่างโปร่งใสและเหมาะสม 
10. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ด้านทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 

1. ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง แม่นย ามากขึ้น 
2. ใช้งานได้ง่ายเป็นประโยชน์ 
3. มีระบบให้ทุกคนตรวจสอบทะเบียนประวัติตนเองได้ 
4. อยากให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางออนไลน์ 
5. บันทึกข้อมูลใน DPIS ไม่เป็นปัจจุบันน าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
6. พัฒนาเร่ืองความรวดเร็วและจัดการให้เป็นระบบกว่าเดิม 
7. ควรมีการแจ้งเตือนในเมลล์ส่วนตัวหรือไลน์ 

ด้านวินัยและการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม 

1. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณธรรม 
2. ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยอย่างจริงจัง 
3. มีการสร้างเสริมระบบคุณธรรมประจ าใจในหน่วยงาน 
4. ให้พิจารณาตามบทลงโทษโดยเคร่งครัด 
5. มีวินัย โปร่งใส 
6. อบรมค่ายคุณธรรม 
7. ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึก 

ด้านสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ ์
 
 
 
 
 

1. ควรเพิ่มสวัสดิการตอบแทนที่เหมาะสม 
2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้พร้อม 
3. สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติน้อยมาก 
4. มีเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการให้จังหวัด/อ าเภอทุกเดือน 
5. ควรมีกิจกรรมให้ด าเนินการร่วมกันมากขึ้น 
6. เพิ่มร้านอาหารให้มากขึ้นและลดราคาลง 
7. เพิ่มสวัสดิการพนักงานราชการ 
8. การกระจายข่าวสารด้านสวัสดิการไม่ทั่วถึง 

ตารางที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลของบุคลากร 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

2.3 สรุปผลการทบทวนและประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในโครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563        

ได้มีการแบ่งกลุ่มประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ ตามข้อค าถามเพื่อการวิเคราะห์      
4 ข้อ ตามแนวทาง HR Scorecard ที่ก าหนด โดยแบ่งกลุ่มด าเนินการ 5 กลุ่ม (แบ่งเป็น 5 มิติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ก.พ.) ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทราบระดับสมรรถนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องคาดหวังของ
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแยกเป็นมิติ ได้ดังนี ้

มิติท่ี 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work - life and       

Work - life balance) 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 1 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 2 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 3 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 4 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 5 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

กิจกรรมที่  2 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล         
โดยแต่ละกลุ่มด าเนินการ 

(1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(2) วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ 
(3) จัดล าดับความส าคัญประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค           

การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างในแต่ละประเด็น 
(4) เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีล าดับความส าคัญ 1-3 พร้อมก าหนด

ค าอธิบายรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ 

เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) 
แบบวิเคราะห์ส่วนต่างของความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์กับสภาพปัจจุบัน 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็น 

ความส าคญัของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap) 
(ความส าคญั - 

สถานภาพปัจจุบัน) 
ต่อผลสัมฤทธ์ิของกรม (ท าเรื่องนี้ได้ดมีากน้อยเพียงใด) 

(ต้องท า/จ าเป็น/เร่งด่วน)  

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย  
ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาและบรหิารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อมส าหรับการบริหารและการ
เปลี่ยนแปลง 
       40 235 275 4.82   8 120 52   180 3.16 1.66 

ประเด็นที่ 2 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งก าลังคนท่ีสอดคล้องตามภารกจิของกรมปศสุัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       36 240 276 4.84   6 114 64   184 3.23 1.61 

ประเด็นที่ 3 : การบริหารก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 
       40 235 275 4.82   4 123 56   183 3.21 1.61 

ตารางที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สว่นต่าง  (Gap Analysis) ของ มิติที่ 1  
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

ประเด็น 

ความส าคญัของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap) 
(ความส าคญั - 

สถานภาพปัจจุบัน) 
ต่อผลสัมฤทธ์ิของกรม (ท าเรื่องนี้ได้ดมีากน้อยเพียงใด) 

(ต้องท า/จ าเป็น/เร่งด่วน)  
 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย  

ประเด็นที่ 1 :  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมยั และมีความเช่ือมโยงฐานข้อมูลบุคลากรต่อภาครัฐ 
    4 53 281 4.93 4 24 16 13  152 2.66 2.27 

ประเด็นที่ 2 : การน าระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ (DPIS) 
    8 49 277 4.86 2 25 20 10  152 2.66 2.2 

ตารางที่ 5 เทคนิคการวิเคราะห์สว่นต่าง  (Gap Analysis) ของ มิติที่ 2  

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประเด็น 

ความส าคญัของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap) 
(ความส าคญั - 

สถานภาพปัจจุบัน) 
ต่อผลสัมฤทธ์ิของกรม (ท าเรื่องนี้ได้ดมีากน้อยเพียงใด) 

(ต้องท า/จ าเป็น/เร่งด่วน)  

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย  

ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบตัิงานและยกระดับบคุลากรให้เป็นผูป้ฏิบตัิงานอย่าง        
มืออาชีพพร้อมทั้งขับเคลื่อนกรมปศุสัตวส์ู่ระดับสากล 
    6 51 279 4.89   20 37  208 3.65 1.24 

ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมให้เกดิการเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    2 55 283 4.96  5 17 35  201 3.53 1.43 

ประเด็นที่ 3 : การน าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    6 51 279 4.89 1 6 22 28  191 3.35 1.54 

ตารางที่ 6 เทคนิคการวิเคราะห์สว่นต่าง  (Gap Analysis) ของ มิติที ่3  
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)  

ประเด็น 
 

ความส าคญัของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap) 
(ความส าคญั - 

สถานภาพปัจจุบัน) 
ต่อผลสัมฤทธ์ิของกรม (ท าเรื่องนี้ได้ดมีากน้อยเพียงใด) 

(ต้องท า/จ าเป็น/เร่งด่วน)  

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย  

ประเด็นที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักธรรมาภิบาล 

         57 285 5   1 26 21 9 209 3.67 1.33 

ตารางที่ 7 เทคนิคการวิเคราะห์สว่นต่าง  (Gap Analysis) ของ มิติที่ 4 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life and 
Work-life balance) 

ประเด็น 

ความส าคญัของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap) 
(ความส าคญั - 

สถานภาพปัจจุบัน) 
ต่อผลสัมฤทธ์ิของกรม (ท าเรื่องนี้ได้ดมีากน้อยเพียงใด) 

(ต้องท า/จ าเป็น/เร่งด่วน)  
 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย  

ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 0 0 6 20 250 276 4.84 0 6 135 36 0 177 3.11 1.73 

ตารางที ่8 เทคนิคการวิเคราะห์สว่นต่าง  (Gap Analysis) ของ มิติที่ 5 

กิจกรรมที่ 3 การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด 

(1) ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis) 

(2) ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(3) ก าหนดระดับค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis)  
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อความพร้อมส าหรับการบรหิารและการเปลีย่นแปลง 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. มาตรการก าลังคนภาครัฐ (คปร.) 1. การเกษียณอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน 
2. HR Scorecard 2. น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

3. นโยบายของกระทรวงฯ ที่ให้ส่วนราชการจัดท า 
Career Path 

3. ต าแหน่งทางการบริหารของกรมมีความเฉพาะด้าน
และหลากหลายสายงาน  ท าให้ เกิดมุมมอง
ความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน 

4. ยุทธศาสตร์ประเทศก าหนดให้ส่วนราชการ            
มีก ารปรั บอั ต ราก าลั งที่ ส อดคล้ อ งกั บภารกิ จ            
ที่เปลี่ยนแปลง 

4. การวิเคราะห์อัตราก าลังขององค์กรขนาดใหญ่ที่ต้อง
ใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและมีความเช่ียวชาญสูง 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุน      
จากผู้บริหาร 

สิ่งที่ตอ้งท าเพื่อลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. การวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อทดแทน             
การเกษียณอายุราชการ 

1. การจัดท าแผน HR Scorecard 
2 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ต าแหน่งบริหารและต าแหน่งส าคัญอื่น 
3. การวิเคราะห์อัตราก าลังของกรมปศุสัตว์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจของกรม
ปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. นโยบายผู้บริหารให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1. ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งผู้ บ ริ ห า ร  ท า ให้ น โ ยบา ย

เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
2. มีผู้แทน ก.พ. เป็นท่ีปรึกษา 2. สูญเสียบุคลากร เนื่องจากค่าตอบแทนไม่เป็นที่จูงใจ 
3. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 3. ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส ถา น ก า ร ณ์ โ ร ค ร ะ บ า ด 

เช่น โควิด-19 
4. มีการจ้างหน่วยงาน outsource เพื่อช่วย           
ในการสนับสนุนงานสรรหา 

4. แทรกแซงทางการเมืองและระบบอุปถัมภ์ 

5. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

5. งบประมาณจ ากัด 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคล 1. มีแผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้ได้มาซึ่ง

ก าลังคนท่ีสอดคล้องตามกรอบอัตราก าลัง 2. มีหลักเกณฑ์และคณะกรรมการในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึ้นทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารก าลังคนท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง 
แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ 

1. งบประมาณส าหรั บการพัฒนาบุคลากรที่ มี           
ไม่เพียงพอ 

2.  ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

2. สถานการณ์ที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนา 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
 1. การบริหารจัดการก าลังคนคณุภาพ 

ตารางที่ 9 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 1 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลบุคลากรต่อภาครัฐ 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 

1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถน าไป   
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. งบประมาณจ ากัด อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 2. เครื่องมือไม่มีคุณภาพ 
3. การได้มาของข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับบุคลากร 

4. เครือข่ายไม่เสถียร 
5. ที่มาของข้อมูลไม่ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
6. กลุ่ม/ฝุายในหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบในระบบ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง
คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ในการท างานมากยิ่งข้ึน 

 

2. ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝุายในหน่วยงานร่วมกัน
รับผิดชอบในระบบโปรแกรมสารสนเทศร่วมกันใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น (ต่อ) สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)  
3. ขอความร่วมมือจากศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเตอรเ์นต็ 

 

4. ก าหนดระยะเวลาของการจัดสง่ข้อมูล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การน าระบบโปรแกรมเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้บรหิารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ (DPIS) 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 1. การจัดสรรงบประมาณจ ากัด / อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 
2. เจ้าหน้าที่มีทักษะในการใช้โปรแกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เจ้าหน้าที่
ช่วยกันบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อยืด
อายุการใช้งานของอุปกรณ ์

 

   2. ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

ตารางที่ 10 เทคนิคการวิเคราะหแ์รงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 2 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและยกระดับบุคลากรให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพพร้อมทั้งขับเคลื่อนกรมปศสุัตวส์ู่ระดับสากล 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร 

1. เรื่องงบประมาณ 

2. มีแหล่งวิธีการ/ช่องทาง/สื่อที่หลากหลายและ
เข้าถึงง่าย 

2. ทัศนคติของบุคลากร 
3. อัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดท าแผนงบประมาณ (เขียนค าขอ)ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์/นโยบาย มากยิ่งข้ึน 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และนโยบาย 

2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นถึงการพัฒนาตัวเอง 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการรับรู้ ให้มีความ
หลากหลาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 KM การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 

1. มีวิธีการจัดการความรู้ (ระบบ KM) 1. ไม่มีการประยุกต์ใช้อย่างทั่วถึง 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน (ต่อ) แรงต้าน/อปุสรรค (ต่อ)  
2. กรมปศุสัตว์มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ 2. ไม่มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 3. ระบบการจัดเก็บไม่สมบูรณ์ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. พัฒนาระบบให้มีความเข้าใจและสามารถเข้าใช้
และเข้าใจได้ง่าย 

1. มีการพัฒนาการสกัดความรู้ 

2. บูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกันทั้งองค์กร 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม KM 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 PM การน าระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงานไปใช้งานอย่างมีประสทิธิภาพ 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. มีระบบ PM ที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ PM 
2. มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมในการใช้ระบบ PM 2. การใช้งานของระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ส่งเสริมและสร้างความรับรู้การใช้งานระบบ PM 
มาใช้ประโยชน ์

1. สนับสนุนการใช้ระบบ PM อย่างจริงจัง 

2. ในทุกกระบวนการของ HR น าระบบ PM มาใช้
ประโยชน์ 

ตารางที่ 11 เทคนิคการวิเคราะหแ์รงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 3 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลกัธรรมาภิบาล 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 1. ความเชื่อมั่นต่อระบบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2. ความโปร่ งใสในการด า เนินการจัดการเรื่ อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์และการด าเนินการทางวินัย 

2. การปฏิบัติงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3. ความรับรู้ของบุคลากรในด้านนโยบายของผู้บริหาร/
การใช้จ่ายงบประมาณ 

4. ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ค ว า มส า คั ญ ต่ อค ว าม โปร่ ง ใ ส              
ในการบริหารงานบุคคล 

4. การขาดความรู้เกี่ยวกับผลจากการกระท าผิด 

5. มีการวางยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล  
สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ตอ้งท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. การ เผยแพร่ กฎหมาย  ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ 
หนังสือเวียน 

1. การประเมินความรับรู้ที่มีต่อระบบการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์และการด าเนินการทางวินัย 
 

2. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะสม
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น (ต่อ) สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)  
3. ส่ ง เสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ 

3. การสร้างความรับรู้ของบุคลากรในด้านนโยบายของ
ผู้บริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. การประกาศนโยบายของผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 

4. การเผยแพร่ตัวอย่างการกระท าผิดและโทษ 

5. มีการน ายุทธศาสตร์มาพัฒนาการบริหารงานบุคคล 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สนับสนุนการใช้ระบบ PM อย่างจริงจัง 

6 . การ เผยแพร่ กฎหมาย  ระ เบี ยบ ข้ อบั งคั บ 
หนังสือเวียน 

6. ในทุกกระบวนการของ HR น าระบบ PM มาใช้
ประโยชน์ 

ตารางที่ 12 เทคนิคการวิเคราะหแ์รงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 4 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of work-life and 
Work-life balance) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

แรงเสรมิ/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อปุสรรค 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นนโยบาย 1. งบประมาณจ ากัด 
2. มีแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2560-2564 

2. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญและมีทัศนคติเชิงลบ 

3. มี เครือข่ ายการมี ส่ วนร่ วมการด า เนินการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคู่มือการด าเนินงาน
คุณภาพชีวิต 

3. เครือข่ายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนคนท าให้ขาดความรู้ 
ขาดความต่อเนื่อง 

4. มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เช่น 
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ทรั พ ย์  ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห์ 
เคหะสงเคราะห์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยต่ า    
ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร สินค้าราคาถูก 

4. สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 

5. สภาพแวดล้อม สถานที่ท า งาน อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่เอื้อต่อการท างาน 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างเครือข่าย
ของหน่วยงาน 

1. ให้ทุกหน่วยงานน านโยบายของกรม ไปปฏิบัติและ
ด าเนินการแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

2. ส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ในการจัด
สวัสดิการ 

2. ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทั่วถึง 

3. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

3. ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ต้องท าเพื่อลดแรงตา้น (ตอ่) สิ่งที่ต้องท าเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)  
4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม  เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน 

4. พัฒนาสวัสดิการของกรมฯ ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
5. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบวิธีการท างานท่ีเหมาะสมและ
ชัดเจน 

ตารางที่ 13 เทคนิคการวิเคราะหแ์รงเสรมิ - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 5 

กิจกรรมที่ 4 การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โดยหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมประมาณงบประมาณแต่ละรายการ 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 

 

 

บทที่ 4 

 

 

 
 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

บทที ่4 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  

กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566 

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

“บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารก าลังคน      

               ในกรมปศุสัตว์ 

2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง 

3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์ 

 

หลักการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 19 สรุปแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสตัว์ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

TRUST 

HR PRO 

U 

UNITY 

การท างานอย่างมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 

RULE 
การท างานบนพ้ืนฐานของ 

ความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 

STANDARD 

การท างาน 
อย่างมีมาตรฐาน 

TARGET 

การท างาน 
โดยมุ่งเป้าหมาย 

TRUE 
การท างานบนพ้ืนฐาน 

ของความจริง T T 

R S 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือความพร้อม              
                        ส าหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริหารก าลังคนท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    การสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่สอดคล้อง  ตามภารกิจ 
                        ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากร 
                        บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการขับเคลื่อน               
                        ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    การน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างครอบคลุมทุกมิติอย่างมี 
                        ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8     การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ 
                        ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9    การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 10    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือความ   
                         พร้อมส าหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง 

 มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อม
ส าหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง โดยมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
และสนับสนุนยุทธศาสตร์กรม และวางแผนและบริหารก าลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.1.1 มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล      
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจกรมปศสุัตว์ 

1.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) 

1. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ปีงบประมาณ 2567-2569 ของ 
กรมปศุสตัว ์
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1.1.2 วางแผนและบริหาร
ก าลังคน (Workforce 
Planning and 
Deployment) ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกจิของ 
กรมปศุสัตว์ 

1.1.2.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
วิเคราะห์อตัราก าลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ 
กรมปศุสตัว ์

3. โครงการวิเคราะห์อตัราก าลัง 
(Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว ์

4. โครงการตดิตามและประเมินผลการใช้
อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสตัว์ 

1.1.2.2 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าแผนและด าเนินการบริหาร
ก าลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสีย
อัตรา 

5. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและ
บริหารก าลังคนเพื่อทดแทนการสญูเสยี
อัตราจากการเกษียณอายุราชการของ 
กรมปศุสตัว ์

1.1.3 ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร
หน่วยงานที่ชัดเจนและ
โปร่งใส 

1.1.3.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ของ
กรมปศุสตัว ์

6. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ส าหรบั
ต าแหน่งประเภทอ านวยการในส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว ์
7. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) ของกรมปศุสัตว ์

ตารางที่ 14 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     การบริหารก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง 

 มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง บริหารก าลังคนเพื่อดึงดูด           
ให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ของกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.2.1 มีระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนคุณภาพ 

1.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
บริหารจดัการก าลังคนคณุภาพ 

8. แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนคุณภาพ 

ตารางที่ 15 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3      การสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจของ  
                         กรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มุ่งให้ความส าคัญในการสรรหาและเลอืกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งก าลังคนท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อมและ
เหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.3.1 มีการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นระบบ 

1.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าแผนสร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ 
 (Succession Plan) 

9. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
(Succession Plan)  

1.3.1.2 ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ  
(Succession Plan) อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

1.3.2 มีแผนการสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ังให้ได้มาซ่ึง
ก าลังคนที่สอดคล้องตาม
กรอบอัตราก าลัง   

1.3.2.1 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าแผนสรรหาและบรรจุ 
แต่งตั้ง ที่มีประสิทธิภาพ 

10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการตามกรอบอัตราก าลัง 

1.3.2.2 ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผนสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ที่มีประสิทธิภาพตาม
กรอบอัตราก าลัง 

ตารางที่ 16 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4     การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กระชับ 
รวดเร็ว และลดความผิดพลาดให้น้อยลง 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2.1.1.1 ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
ผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ 

  12. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (work manual) 

ตารางที่ 17 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5     การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือน า ไปใช้ ในการบริหาร 
                        ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรอืระบบการให้บรกิารดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล และพัฒนาระบบงาน
หรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.2.1 มีระบบฐานข้อมลู
บุคลากรส าหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง 
เท่ียงตรง และทันสมัย 

2.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ฐานข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เป็นปัจจุบัน 

13. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
บุคลากรกรมปศสุัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง 
และเป็นปจัจุบัน 

2.2.1.2 ระดับความพึงพอใจของ  
ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

14. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ       
ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร       
กรมปศุสตัว ์

2.2.2  มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2.2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการ 

15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร กรมปศสุัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(ต่อ) 

ตัวชี้วัด  
(ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
(ต่อ) 

 2.2.2.2 ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
 

16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล
ระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้ส าหรับการลา 
ก.พ. 7 (ระบบ online) 

  17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)  
 

ตารางที่ 18 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6     กา ร พั ฒน าบุ ค ล าก ร ใ ห้ มี ค ว าม รู้ ค ว า มส าม า ร ถ  แล ะส มร รถ น ะ               
                         ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ 

 มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  พัฒนา    
สมรรถนะหลัก และทักษะหลักตามแผน IDP ซึง่มีการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร 

 

 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตว์มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
เหมาะสมและปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 ร้อยละบุคลากรที่พัฒนา
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร กรมปศุสัตว์  
ปี 2564 - 2566 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ ปี 2564 - 2566  
(HRD Plan 64 -66) 

3.1.1.2 ระดับความส าเรจ็ในการ
จัดท าแผนพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากร 
กรมปศุสตัว ์เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 
กรมปศุสตัว ์เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ตารางที่ 19 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างครอบคลุมทุกมิติ     
                        อย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งให้ความส าคัญในการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และผลงานของทีมงาน กับความส าเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.2.1 น าระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

23. โครงการสร้างความเข้าใจในการน า
ระบบการบริหารผลการปฏิบัตริาชการ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

ตารางที่ 20 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 

 

 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
(ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ต่อ) 

3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตว์มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
เหมาะสมและปฏิบัติงาน 
อย่างมืออาชีพ 

3.1.1.3 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าโครงการพัฒนาชุดทักษะที่
จ า เป็นอนาคต (Future Skills) 
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

20. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็น
อนาคต (Future Skills) ของบุคลากร 
กรมปศุสตัว ์

3.1.2 มีกระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 

3.1.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) 

21. โครงการการจดัการความรู้ ของ 
กรมปศุสตัว์ (KM DLD) 

3.1.2.2 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือ (Handbook) 

22. โครงการจัดท า Handbook ส าหรับ
ปศุสัตว์อ าเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/
พนักงานราชการบรรจุใหม ่
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8    การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม    
                        และตรวจสอบได้ 

มุ่งให้ความส าคัญในการจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้     
ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุแต่งตั้ ง การโยกย้าย การเลื่อนขั้น              
เลื่อนต าแหน่ง การให้ค่าตอบแทน และรางวัลจูงใจ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

4.1.1 มีการสื่อสารหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง 

4.1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการเปดิเผยขั้นตอน 
วิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และ
ประเมินบุคคล 

24. กิจกรรมการประกาศแจ้งอัตราว่าง
ให้ทราบท่ัวกัน 

ตารางที่ 21 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 9    การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มุ่งให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล มีกลไก
การตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม หรือการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจ         
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสร้างระบบ กลไก หรือช่องทางเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน       
อย่างอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคคล 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

4.2.1 สร้างความโปร่งใสและ
ความศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
  
  

4.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ   
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

25. โครงการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมปศุสตัว์ในการ
ด าเนนิงาน(ITA) 

26. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 

27. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบคุลากร
กรมปศุสตัว ์
28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสตัว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
(ต่อ) 

ตัวชี้วัด 
(ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ต่อ)  

  29. โครงการปูองกันการกระท าผดิวินัย 

  30. โครงการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบในวง
ราชการ 

    31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร กรมปศสุัตว ์

ตารางที่ 22 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 10      การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 

มุ่งให้ความส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร 
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้เจ้าหน้าที่  และสร้างความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม    
ในการท างาน 

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5.1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน
และสร้างความผูกพันในองค์กร 

5.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว ์

32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตบุคลากร กรมปศสุัตว ์
33. โครงการการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานด้วย
กิจกรรม 5 ส 

ร้อยละหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กรมปศุสตัว ์

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
การมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศสุัตว ์ปี 
2565-2568 

35. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  
กรมปศุสตัว์ ปี 2565-2568 

5.1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการของ
กรมปศุสตัว ์

36. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัสวสัดิการของ 
กรมปศุสตัว ์

ตารางที่ 23 ก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 10 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์
เปูาประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
มิติที่ 1  
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic 
Alignment) 

1.1 การพัฒนาและ
บริหารจดัการระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อความ
พร้อมส าหรับการ
บริหารงานและการ
เปลี่ยนแปลง 

1.1.1 มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจกรมปศสุัตว ์

1.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) 

1. โครงการจัดท าแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) 
ปีงบประมาณ 2567-
2569 ของกรมปศุสัตว ์

   ระดับ 5 กกจ. 

2. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

 1.1.2 วางแผนและ
บริหารก าลังคน 
(Workforce Planning 
and Deployment) ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมปศุสัตว ์

1.1.2.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
วิเคราะห์อตัราก าลัง
ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจของ 
กรมปศุสตัว ์

3. โครงการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Workforce 
Analysis) ของกรม 
ปศุสัตว ์

  ระดับ 5   กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์
เปูาประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

มิติที่ 1 (ต่อ) 
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic 
Alignment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. โครงการตดิตามและ
ประเมินผลการใช้
อัตราก าลังของ
หน่วยงานกรมปศสุัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

  1.1.2.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนและ
ด าเนินการบริหาร
ก าลังคนเพื่อทดแทน
การสญูเสยีอัตรา 

5. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลังและบริหาร
ก าลังคนเพื่อทดแทนการ
สูญเสียอัตราจากการ
เกษียณอายรุาชการของ
กรมปศุสตัว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

 1.1.3 ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพส าหรับต าแหน่ง
ผู้บริหารหน่วยงานท่ี
ชัดเจนและโปร่งใส 

1.1.3.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ของกรมปศุสัตว ์

6. โครงการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career 
Path) ส าหรับต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการใน
ส่วนกลางของกรม 
ปศุสัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
 มิติที ่1 (ต่อ) 
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic 
Alignment) 
(ต่อ) 
  

   7. โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 
ของกรมปศุสัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

1.2 การบรหิาร
ก าลังคนท่ีมีทักษะ
และสมรรถนะสูง 

1.2.1 มีระบบบริหาร
จัดการก าลังคนคุณภาพ 

1.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการก าลังคน
คุณภาพ 

8. แผนการจัดท าระบบ
บริหารจดัการก าลังคน
คุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

1.3 การสรรหาและ
เลือกสรร เพื่อให้
ได้มาซึ่งก าลังคนท่ี
สอดคล้องตาม
ภารกิจของกรม   
ปศุสัตวไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  
  
  

1.3.1 มีการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นระบบ 

1.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ (Succession 
Plan) 

9. โครงการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้สืบทอด
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
(Succession Plan)  

ระดับ 5 
  

ระดับ 5 
  

ระดับ 5 
  

กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 1 (ต่อ) 
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic 
Alignment)  

  1.3.1.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
สร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ  
(Succession Plan) 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

    
 

 1.3.2 มีแผนการสรรหา 
บรรจ ุแต่งตั้งให้ได้มาซึ่ง
ก าลังคนท่ีสอดคล้อง
ตามกรอบอัตราก าลัง 

1.3.2.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนสรรหาและ
บรรจุ แต่งตั้ง ที่มี
ประสิทธิภาพ 

10. โครงการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการตามกรอบ
อัตราก าลัง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

1.3.2.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
ที่มีประสิทธิภาพตาม
กรอบอัตราก าลัง 
ในการบริหารจัดการ 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HR 
Operational 
Efficiency) 

2.1 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2.1.1.1 ระดับความส าเร็จ
ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัติงาน 

11. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท า
ผลงานวิชาการเพือ่ประเมิน
เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้นของ
บุคลากรกรมปศุสัตว ์

ระดับ 5   ระดับ 5 กกจ. 

12. โครงการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(work manual) 

ระดับ 5  ระดับ 5 กกจ. 

2.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

2.2.1 มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรส าหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง 
เท่ียงตรง และทันสมัย 

2.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีฐานข้อมูล
ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็น
ปัจจุบัน 

13. โครงการปรับปรุง
ฐานขอ้มูลของบุคลากร 
กรมปศุสัตว ์ให้ถกูตอ้ง 
เที่ยงตรง และเป็นปจัจุบนั 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 กกจ. 

2.2.1.2 ระดับความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

14. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 กกจ. 

2.2.2 มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2.2.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อช่วยใน
การบริหารจัดการ 

15. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร  
กรมปศุสัตว์ 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2564 2565 2566 
 มิติที่ 2 (ต่อ)
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HR 
Operational 
Efficiency) 
 

  2.2.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (DPIS) 

16. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) เพื่อใช้
ส าหรับการลา ก.พ. 7 
(ระบบ online) 

  ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

17. โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับใช้ใน
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 
(PMs)  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

2.2.3 พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยภายในองค์กร 

2.2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

18. โครงการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยภายใน 
กรมปศุสตัว ์
 

  ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program 
Effectiveness) 
  

3.1 การพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

3.1.1 บุคลากรกรม      
ปศุสัตว์มคีวามรู้ ทักษะ 
สมรรถนะที่เหมาะสม
และปฏิบตัิงานอย่างมือ
อาชีพ 

3.1.1.1 ร้อยละ
บุคลากรที่พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร กรมปศสุัตว์ 
ปี 2564 - 2566  

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากร  
กรมปศุสตัว์  
ปี 2564 – 2566 
(HRD Plan 64 -66) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 90 กกจ. 

    3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและ
บุคลากรกรมปศสุัตว ์
เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
 
 
 

20. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
กรมปศุสตัว ์เพื่อการ
ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์
เปูาประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

 มิติที่ 3  (ต่อ)
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program 
Effectiveness) 
  
  

  
  
  

  3.1.1.3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าโครงการพัฒนา
ชุดทักษะที่จ าเป็น
อนาคต 
 (Future Skills) ของ
บุคลากรกรมปศสุัตว ์

21. โครงการพัฒนาชุด
ทักษะที่จ าเป็นอนาคต 
(Future Skills) ของ
บุคลากรกรมปศสุัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

3.1.2 มีกระบวนการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ  

3.1.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

22. โครงการจัดการ
ความรู้ ของกรมปศสุัตว์ 
(KM DLD) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

3.1.2.2 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือ 
(Handbook) 

23. โครงการจัดท า 
Handbook ส าหรับ    
ปศุสัตว์อ าเภอ/
ข้าราชการบรรจุใหม/่
พนักงานราชการ    
บรรจุใหม ่

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที ่กรมปศุสัตว์ 
Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 3 (ต่อ)
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HRM Program 
Effectiveness) 

3.2 การน าระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้
อย่างครอบคลุมทุก
มิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.1 น าระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน
ไปใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ประเมินผลระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

24. โครงการติดตาม
และประเมินผลระบบ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 

ระดับ 5   ระดับ 5 กกจ. 

มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผดิด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(HR 
Accountability
) 
  

4.1 การส่งเสรมิให้
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส เป็น
ธรรม และ
ตรวจสอบได ้

4.1.1 มีการสื่อสาร
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง 

4.1.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการเปิดเผย
ขั้นตอน วิธีการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง และ
ประเมินบุคคล 

25. กิจกรรมการ
ประกาศแจ้งอัตราว่างให้
ทราบทั่วกัน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

4.2 การยกระดับ
ความโปร่งใสและ
สร้างความศรัทธาใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4.2.1 สร้างความโปร่งใส
และความศรัทธาในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อยกระดบัความ
โปร่งใสและสร้างความ
ศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

26. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมปศสุัตว์
ในการด าเนินงาน (ITA) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

 มิติที่ 4 (ต่อ) 
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
Accountability) 

      27. โครงการจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

28. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูด้้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม
กับบุคลากรกรมปศสุัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

        29. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูด้้านวินัย
กับบุคลากรกรมปศสุัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

        30. โครงการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในวงราชการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

        31. โครงการยกย่อง   
เชิดชูเกียรติบคุลากร 
กรมปศุสตัว ์
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

Personnel Division 
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มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตการท างาน
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 
(Quality of 
work-life and 
Work-life 
balance) 

5.1 การเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานของ
บุคลากร 

5.1.1 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตัว์ให้มีความ
สมดลุระหว่างชีวิตกับ
การท างานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตัว ์

32. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร กรมปศสุัตว ์

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

33. โครงการการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานด้วย
กิจกรรม 5 ส 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กกจ. 

5.1.1.2 ร้อยละ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
ด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตัว ์

34. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
การมีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

กกจ. 

5.1.1.3 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร กรมปศสุัตว ์
ปี 2565-2568 

35. โครงการจัดท าแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร 
กรมปศุสตัว์ ปี 2565-
2568 

ระดับ 5     กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์

Personnel Division 
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ตารางที่ 24 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566 

 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปูาหมายด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

มิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตการท างาน
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 
(Quality of 
work-life and 
Work-life 
balance) (ต่อ) 

  5.1.1.4 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ
ของกรมปศุสัตว ์

36. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดั
สวัสดิการของกรม 
ปศุสัตว ์

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 80 กกจ. 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 

Personnel Division 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 – 2566 

มิติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ 1 1. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ปีงบประมาณ 2567-2569 ของกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 3. โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 4. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 5. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการ
เกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 6. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ส าหรับต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการในส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 7. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ
กรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 1 8. แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 1 9. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)  

กลุ่มสรรหาฯ 

มิติที่ 1 10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตราก าลัง กลุ่มสรรหาฯ 

มิติที่ 2 11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 2 12. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(work manual) 

ฝุายบริหารฯ 

มิติที่ 2 13. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เท่ียงตรง และเป็น
ปัจจุบัน 

กลุ่มทะเบียนฯ 

มิติที่ 2 14. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ 

กลุ่มทะเบียนฯ 

มิติที่ 2 15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร กรมปศุสัตว์ กลุ่มทะเบียนฯ 

มิติที่ 2 16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้ส าหรับการลา ก.พ. 7 (ระบบ online) 

กลุ่มทะเบียนฯ 

มิติที่ 2 17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (PMs)  

กลุ่มทะเบียนฯ 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

มิติที่ 2 18. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยภายใน
กรมปศุสัตว์ 

กลุ่มทะเบียนฯ 

มิติที่ 3 19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 2564 - 2566  
(HRD Plan 64 - 66) 

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 3 20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 3 21. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็นอนาคต (Future Skills) ของบุคลากร 
กรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 3 22. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 3 23. โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/พนักงาน
ราชการบรรจุใหม่ 

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

มิติที่ 3 24. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาระบบฯ 

มิติที่ 4 25. กิจกรรมการประกาศแจ้งอัตราว่างให้ทราบท่ัวกัน กลุ่มสรรหาฯ 

มิติที่ 4 26. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงาน (ITA) กลุ่มวินัยฯ 

มิติที่ 4 27. โครงการจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มวินัยฯ 
มิติที่ 4 28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากร 

กรมปศุสัตว์ 
กลุ่มวินัยฯ 

มิติที่ 4 29. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัยฯ 

มิติที่ 4 30. โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กลุ่มวินัยฯ 

มิติที่ 4 31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร กรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัยฯ 

มิติที่ 5 32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์ กลุ่มสวัสดิการฯ 

มิติที่ 5 33. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส กลุ่มสวัสดิการฯ 

มิติที่ 5 34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

กลุ่มสวัสดิการฯ 

มิติที่ 5 35. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  
ปี 2565-2568 

กลุ่มสวัสดิการฯ 

มิติที่ 5 36. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ กลุ่มสวัสดิการฯ 

ตารางที่ 25 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 – 2566 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
HR Scorecard พ.ศ. 2564 -2566 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
หมายเหต ุ

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ 2567-2569 ของกรมปศุสัตว์ 

     
ระดับ 5 300,000 

 
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

  
3. โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสตัว ์

   
ระดับ 5 3,500,000 

   
4. โครงการตดิตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 

 
ระดับ 5 30,000 ระดับ 5 30,000 ระดับ 5 30,000 

 
5. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลงัและบริหารก าลังคนเพื่อทดแทนการสญูเสยีอัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

  
6. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการในส่วนกลาง 
ของกรมปศุสัตว ์

 ระดับ 5 5,000 ระดับ 5 5,000 ระดับ 5 5,000 
 

7. โครงการทบทวนและปรบัปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว ์

 ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
  

8. แผนการจัดท าระบบบรหิารจดัการก าลังคนคุณภาพ 

 ระดับ 5 
   

ระดับ 5 
  

9. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan) 

 ระดับ 5 5,000 ระดับ 5 5,000 ระดับ 5 5,000 
 

10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารบัราชการตามกรอบอัตราก าลงั 

 ระดับ 5 59,400 ระดับ 5 59,400 ระดับ 5 59,400 
 

11. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดัท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสตัว์ 

 
ระดับ 5 20,000 

  
ระดับ 5 20,000 

 
12. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (work manual) 

 
ระดับ 5 20,000 

  
ระดับ 5 20,000 

 
13. โครงการปรับปรงุฐานข้อมูลของบคุลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจบุัน 

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 85  ร้อยละ 90   
14. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

  
 

 73 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
หมายเหต ุ

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบคุลากร กรมปศุสตัว์ 

 
ระดับ 5 486,000 ระดับ 5 3,800,000 ระดับ 5 

  
16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้ส าหรับการลา ก.พ. 7 
(ระบบ online) 

 
  

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
  

17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ (PMs) 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
18. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว์ 
     ระดับ 5   ระดับ 5     
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ์ป ี2564 - 2566 (HRD Plan 2564 - 2566) 
 ร้อยละ 90 7,000,000 ร้อยละ 90 7,000,000 ร้อยละ 100 7,000,000   
20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
 ระดับ 5 250,000 ระดับ 5 250,000 ระดับ 5 250,000   
21. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็นอนาคต (Future Skills) ของบุคลากรกรมปศุสัตว ์
 ระดับ 5 200,000 ระดับ 5 200,000 ระดับ 5 200,000   
22. โครงการจัดการความรู ้ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) 
 ระดับ 5 400,000 ระดับ 5 400,000 ระดับ 5 400,000   
23. โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/พนักงานราชการบรรจใุหม่ 
 ระดับ 5 100,000 ระดับ 5 100,000 ระดับ 5 100,000   
24. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏบิัตงิาน 
 ระดับ 5 5,000     ระดับ 5 5,000   
25. กิจกรรมการประกาศแจง้อัตราวา่งให้ทราบทั่วกัน 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
26. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนนิงาน (ITA) 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
27. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจรยิธรรมกบับุคลากรกรมปศุสัตว์ 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
29. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

 ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

  
30. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
  

31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคลากร กรมปศุสัตว์ 
 ระดับ 5   ระดับ 5   ระดับ 5     
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
หมายเหต ุ

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว ์
 ระดับ 5 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ 5     

33. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานดว้ยกิจกรรม 5 ส 
 ระดับ 5 450,000 ระดับ 5 450,000 ระดับ 5 450,000   

34. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือขา่ยการมสี่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
 ร้อยละ 80 35,000 ร้อยละ 90 35,000 ร้อยละ 100 35,000 

 
35. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพชีวติบุคลากรกรมปศุสตัว ์ปี พ.ศ.2565-2568 
 ระดับ 5 38,500           
36. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจดัสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ 
 ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80     

รวม
งบประมาณ  

9,103,900 
 

15,834,400 
 

8,879,400 
  

ตารางที่ 26 แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคล HR Scorecard  

พ.ศ. 2564 -2566 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

รูปภาพกิจกรรม 
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

รูปภาพกิจกรรม(ต่อ)  
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

รูปภาพกิจกรรม(ต่อ)  
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 81 



 

Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
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Personnel Division 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว ์
 

 


