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บทที ่1 
แนวคิดเก่ียวกับ HR Scorecard กับการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

          
HR Scorecard คืออะไร 

HR Scorecard คือเคร่ืองมือสําหรับใช้ประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะกําลังคนขององค์กร ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร 
ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีมตเิห็นชอบต่อหลักการ องค์ประกอบ
และวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2547) โดยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า 
“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR Scorecard 
 
องค์ประกอบของ HR Scorecard 

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เก่ียวกับการประเมินระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ใน
ราชการพลเรือนไทย สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดองค์ประกอบของการประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลไว้ 4 ส่วน ดังน้ี 

1. มาตรฐานความสําเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึงผลการ
บริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ  

2. ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงานโครงการ 
มาตรการและการดําเนินการต่างๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทําให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุ
มาตรฐานความสําเร็จ 

3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ว่าส่วน
ราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการดําเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสําเร็จจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อย เพียงใด 

4. ผลการดําเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงท่ีใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและจังหวัดได้
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานแห่งความสําเร็จ 
 
ประโยชน์ของ HR Scorecard 

1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และสามารถ
บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อส่วนราชการได้ 

2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะนําไปสู่
สมรรถนะที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ 

3. ช่วยกําหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้มีความ
ชัดเจนย่ิงข้ึนสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง 

4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ และระดับ
ปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน 
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มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
มาตรฐานความสําเรจ็ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ได้แก่ 
 มิติที่ 1  มาตรฐานด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
 มิติที่ 2  มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
 มิติที่ 3  มาตรฐานด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
 มิติที่ 4  มาตรฐานด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
 มิติที่ 5  มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิติกับการทํางาน (Quality of 
work-life and Work-life balance) 
 

 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแผน       
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนอัตรากําลังของส่วนราชการ 
(2) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(3) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมและพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ 
(4) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง
กิจกรรมหรือกระบวนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities)                   
มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของ
บุคคล 

(2) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่
เสมอ 

(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ี
ประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(2) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Accountability) หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้อง 

(1) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(2) บทบาทของผู้นําองค์กรต่อการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการกํากับดูแล

องค์กรที่ดี 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life 
and Work-life balance) หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

(1) สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(2) ระบบการทํางานที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับองค์กร 

 ส่วนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าเป้าหมาย (Target) ที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการนําไปสู่           
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดเน้นให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับเป้าหมายที่ต้องการ  

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนั้น 
แผนกลยุทธ์กรบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้กําลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจ           
ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ              
ให้ก้าวหน้า 
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บทที ่2 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว ์

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การท่ีนําและขับเคลื่อนการปศสุัตว์ไทย สู่ความมัน่คง มั่งค่ัง และย่ังยืนในตลาดโลก” 
 
พันธกิจ 
 

ประเด็นหลกั พันธกิจ 
ทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ     
ปศุสัตว ์

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (โดยครอบคลมุท้ังบุคลากรกรม เกษตรกร 
อาสาปศุสตัว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพ
ที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแข็งแกร่ง 

ระบบการผลติสินค้าปศุสตัว์และ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตวต์ลอดทั้งห่วงโซ่การผลติใหม้ีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
ดิจิทลัด้านการปศุสัตว ์ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิัลที่ครอบคลมุทั้งซอฟท์แวร ์
ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมลู ผู้พัฒนาระบบ ผูใ้ชร้ะบบ พนักงานที่
เก่ียวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพ่ือตอบสนองการใชง้านสําหรับการปศุสัตว์
และเพ่ืองานปศุสัตว์ 

องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการ
ปศุสัตว ์

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์
ตอ่การปศุสตัว์ในทุกมติิ ทั้งดา้นวิชาการ ด้านฐานข้อมูล ดา้นการผลิต และด้าน
การตลาด   

การบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (HPO & GG) 

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับ        
การปรับบทบาทองค์การและการนําองค์การไปสู่รูปแบบใหม่ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์การชั้นนํา และเป็นองค์การนําการขับเคลื่อนปศุสตัว์ 

ความร่วมมือระหว่างองค์การ     
ทั้งในและต่างประเทศ 

มุ่งประสานความร่วมมือที่เอือ้ประโยชน์ตอ่การต่อยอดองค์ความรู้ของทรัพยากร
มนุษย์สาขาปศุสัตว์ แสวงหาการรับรองและเป็นที่ยอมรบัในตลาดใหม่ รวมกับ
บูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และอาสาปศุสตัว์ 

*ประเด็นหลัก (จากมติประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-
2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก) 
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เป้าหมายหลัก 
1) ทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (บุคลากรกรมปศุสัตว์ เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ)                

มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญโดดเดน่ในประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และ
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและรายกลางสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้  

2) ศักยภาพด้านการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือ                   
กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ควบคู่กับการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์           
การปศุสัตว์ไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถีและ        
ความเป็นไทย  

3) เป็นองค์การชั้นนําและผู้นําการขับเคลื่อนด้านการปศุสัตว์ ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยให้มี     
ความพร้อม สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน ทั้งด้านองค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการด้านการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน เพ่ือเป็นผู้นําการขับเคล่ือนการปศุสัตว์ในอาเซียนพร้อมนําพาการปศุสัตว์
ไทยยั่งยืนได้ในตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจํากัดอย่างมืออาชีพ 

4) มุ่งเน้นในการสร้างให้เกิดความมั่นคงของการปศุสัตว์ไทย นํามาซึ่งความมั่งค่ังให้กับเกษตรกร       
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือทําให้มีคุณภาพชวิีตที่ดีอย่างย่ังยืน 
 
 
ค่านิยมองค์การ 
 

“I2-SMART” 
 

I: Innovation   สร้างนวัตกรรม 
I: Integration   ทํางานแบบบูรณาการ 
S: Standard    สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสตัว์ 
M: Mastery    การทํางานอย่างมืออาชีพ 
A: Agility     ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
R: Responsibility    มีความรับผิดชอบตอ่สังคมและประเทศชาต ิ
T: Teamwork     มุ่งมั่นในการทํางานร่วมกัน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจกับยุทธศาสตร์ 
ประเด็นพันธกจิ ยุทธศาสตร ์

ทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ 1. เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับ
บุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสูร่ะดับสากล 
2. พัฒนา เสรมิสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร 

- ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และตลอดห่วง
โซ่การผลติ 
- องค์ความรู้  เทคโนโลย ี นวัตกรรม และ
งานวิจัยด้านการปศุสัตว ์

3. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลติปศุสตัว์ให้สมดุล ย่ังยืน 
และแข่งขันไดอ้ย่างไร้ขีดจํากัด 
4. เสริมสร้างนวัตกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ และอตัลักษณ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าปศุสัตว ์

ความร่วมมือระหว่างองค์การ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5. บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือดา้นการปศุสัตวส์ู่
ระดับสากล 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดิจทิัลดา้น
การปศุสัตว์ 
- องค์ความรู้  เทคโนโลย ี นวัตกรรม และ
งานวิจัยด้านการปศุสัตว ์

6. ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ด้านการปศุสตัว์ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

การบริหารจัดการองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
(HPO & GG) 

7. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้
เป็นองค์การสูค่วามเป็นเลิศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล 

มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมท้ังมีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ และบุคลากรกรมปศุสัตว์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Smart Officer) 
สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์ชั้นนําและเป็นองค์การที่นําการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย เพ่ือพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพ้ืนฐานองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกับการคิดค้น พัฒนาและประยุกต์ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อมผลักดันการปศุสัตว์ไทยสามารถ
แข่งขันได้อย่างไร้ขีดจํากัดในเวทีโลก 
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart officer  

2. บุคลากรกรมปศุสตัว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นผู้นําและมีคุณธรรม จริยธรรม  
3. บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  
4. ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกไดอ้ย่างมั่นคง  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กรมปศุสตัว์ ให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officer)  
2. จัดสร้างฐานข้อมลูผูท้ี่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง (Smart Officer)  
3. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นผู้นํา และมีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากรด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม  
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5. พัฒนาศักยภาพ สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางเตรียมความพร้อม
รองรับการแข่งขันในระดับสากล  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

มุ่งส่งเสริมและถ่ายทอดทักษะตลอดจนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เพ่ือสร้างความม่ันคงและมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจให้กับอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรท่ีมีที่ดินทํากินน้อย และเกษตรกรขนาด
กลางท่ีมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ตอบสนองความต้องการในเชิงพ้ืนที่ (Area approach) สนับสนุนการ
สร้างคุณค่า และความสําคัญของอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ไทย เพ่ือก่อเกิดเกษตรกรรายใหม่ และรักษาไว้ซึ่ง
เกษตรกรรายเดิม ส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความสําคัญกับการสร้างฐานความรู้ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน การปศุสัตว์ พัฒนาไปสู่การเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและสนับสนุนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันจะเป็นรากฐาน
สําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืนในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรมีความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มและจากการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมเผชิญปัจจัย
เสี่ยงอย่างมั่นคง 
เป้าประสงค์ 1. เกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
2. เกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกรมกีารรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
3. สนับสนุนพัฒนาการเล้ียงสัตว์ในระบบเกษตรกรรมสมยัใหม่ 
4. สนับสนุนแนวทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชน  
5. สร้างเกษตรกรรุ่นใหมใ่นภาคปศุสัตว์ (New Farmer and Young Smart Farmer)  

กลยุทธ ์ 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กร และสถาบันเกษตรกร Smart Farmers, Smart 
Groups, Smart Enterprise  

2. ขยายผลการทําการปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
4. พัฒนาระบบการเล้ียงสัตว์เข้าสู่ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่  
5. สร้างธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตปศุสัตว์ให้สมดุล ยั่งยืน และแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจํากัด 

เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสินค้าและผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจนปรับฐานการผลิตให้
สามารถตอบสนองกับโอกาสทางการค้าที่ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและมูลค่าทางการค้า ตั้งแต่
ตลาดภายในประเทศ ภูมิภาค และตลาดโลก ภายใต้การมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการ
ทําปศุสัตว์อินทรีย์ และยกระดับการปศุสัตว์ของไทยให้ได้มาตรฐานสากลในทุกมิติ 
เป้าประสงค์ 1. การผลิตสินค้าปศุสัตว์มีประสทิธิภาพและคุณภาพมาตรฐาน  

2. มูลค่าการสง่ออกสินค้าปศสุัตว์มีการขยายตัว  
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3. เศรษฐกิจภาคการปศุสัตวเ์ติบโต  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต  
5. การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว ์  

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยรองรับความต้องการของตลาดใน
ประเทศและตา่งประเทศ  

2. ขยายปริมาณและมลูค่าการบริโภคสินคา้ปศุสัตว์ในประเทศ  
3. ยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัตว์สู่ระบบมาตรฐาน  
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเล้ียง/ระบบการผลิตอาหารและสินค้าการ    

ปศุสัตว์ไทยและกระบวนการผลิต (ลดต้นทุน)  
5. ส่งเสริมการทําปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการรักษาสถานภาพปศุสัตว์อินทรีย์  
7. ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน พันธุ์สัตว์พ้ืนเมืองประจําถ่ิน  
8. ผลักดันการเก็บรวบรวม รักษา ตรวจสอบ พันธุ์สัตว ์พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ พันธุ์พืชพ้ืนเมือง  
9. สนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลการครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  
10. สนับสนุนการจัดทําระบบบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ระดับเกษตรกร  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างนวัตกรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าปศุสัตว์ 

ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ท่ีมี ควบคู่กับ  
การสร้างตราสินค้า (Branding) และเอกลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) 
ให้กับสินค้าปศุสัตว์ไทย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย และ
เหมาะสมต่อการใช้เพ่ือการพัฒนาการปศุสัตว์ ตลอดจนเพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ให้มีจํานวนมาก
และหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 
เป้าประสงค์ 1. มีผลติภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรมด้านการปศุสตัว์  

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า&บริการ 
3. ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านปศุสตัว์ถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมข้ึน  
4. สินค้าและบริการที่มอีัตลักษณ์และเอกลกัษณ์  

กลยุทธ ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (R&D) และการพัฒนานวัตกรรม (R&I) ด้านการปศุสตัว์  
2. เพ่ิมมูลค่าสนิค้าปศุสัตว ์  
3. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมให้ไปสู่เชิงพาณิชย์  
4. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมท้องถ่ินสร้างสัญลักษณ์สินค้าปศุสตัว์  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์สู่ระดับสากล 
มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีมีอยู่เดิม และแสวงหา

โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ิมเติม พร้อมบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การถ่าย
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โอนและเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรม การฝึกอบรมด้านการปศุสัตว์ และมิติทางด้านการค้า รวมถึงการเพ่ิมโอกาส
ในการผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีระดับโลก 
เป้าประสงค์ 1. มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสตัว์ระหว่างประเทศที่มอียู่เดิม 

2. แสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการปศุสตัว์กับต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเพิ่มเตมิและยกระดับการให้ความร่วมมือทางวิชาการดา้นการปศุสัตว์ของอาเซียน  

3. ผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเชื่อมั่นในคณุภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีระดับโลก  
4. เพ่ือให้บุคลากรท่ีไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ นาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด เผยแพร่ และ

นําไปใช้ประโยชน ์  
กลยุทธ ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลความร่วมมือด้านการปศุสัตว์กับต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ  
2. สร้างแนวทางการดําเนินการที่ชดัเจนและไดร้ับประโยชน์สูงสุด ในการดําเนินกิจกรรมความ

ร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  
3. แสวงหาโอกาส ช่องทาง หรือวิธีการในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ  ด้านการปศุสตัว์ระหว่าง

ประเทศ  
4. แสดงศักยภาพความเป็นผู้นําด้านการปศุสัตว์ภายใต้กรอบความร่วมมอืด้านต่างๆ ในเวทีระหว่าง

ประเทศ  
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของไทย  
6. นําเสนอสินค้าปศุสัตว์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ  
7. ผลักดันให้เกิดการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมระหว่างประเทศมาใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอด

ความรู้ หรือต่อยอดเป็นงานวิจัยและพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

พัฒนาและปรับปรุงการนําดิจิทัลมาใช้ในระบบปศุสัตว์ เชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย และมีความพร้อมในอุปกรณด์้าน IT มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และงานวิจัยด้านการปศุสัตว์ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก และรวดเร็ว เพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น Device Service ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และเป็นข้อมูลสําคัญต่อการลงทุนและการแข่งขันอย่างมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ 1. ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมลูโดยผ่านช่องทางของระบบสารสนเทศด้านการปศุสตัว์  

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคโนโลยดี้านปศุสตัว์ในการเพ่ิมมูลค่าการปศุสัตว ์  
3. มีระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างระบบงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  
4. อุปกรณด์้าน IT มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปศุสัตว ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลด้านการปศุสัตว์เพ่ือมุ่งสู่

การเป็น Device Service  
3. สนับสนุนการเป็นแหล่งสบืค้นและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสตัว์  
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4. พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมลูใหม้ีประสิทธิภาพ  
5. บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ด้าน IT ทดแทนเพ่ือใหร้องรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้เป็นองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 มุ่งพัฒนากรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และ  
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน และทันสมัย สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และให้ความสําคัญผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานและคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากรในองค์การ อันเป็นรากฐานที่สําคัญของการก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 1. กรมปศุสัตว์เป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ  
2. บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์มีความสอดคล้องกับภารกิจที่ดําเนินการใน

ปัจจุบัน และรองรับภารกิจทีจ่ะเกิดในอนาคต  
3. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ  
4. กฎหมายกรมปศุสัตว์มีความทันสมัย  
5. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดแีละมีความสุขในการทํางาน  
6. บุคลากรมีความผูกพันตอ่กรมปศุสตัว์  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
2. พัฒนาองค์การให้ตอบสนองตอ่แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
3. พัฒนาระบบการควบคุมกากับและประเมินผลเชิงกลยทุธ์  
4. ทบทวน ปรับปรุง บทบาท ภารกิจ ระบบงาน และโครงสร้างของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคลอ้งกับ

บริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
5. ให้ทุกหน่วยงานมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ  
6. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับกระบวนการทางาน  
7. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายโดยใช้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
8. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ีและมีความสุขในการทํางาน  
9. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความผกูพันต่อกรมปศุสัตว ์  
10. พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรบัความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
11. พัฒนาบุคลากรเพ่ือสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารและวิชาการท่ีสาํคัญ  
 

	

	



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563	
	 	

11 
	

บทที ่3  

ข้ันตอนและวิธีการจัดทําแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล	

ขั้นตอนและวธิีการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปมีข้ันตอนหลกัๆ ในการดําเนินการ    
3 ข้ันตอน (สํานักงาน ก.พ. , 2552 : 15) ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ข้ันเตรียมการ ประกอบดว้ย 
(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
(2) การจัดประชมุ/สมัมนาก่อนเร่ิมกระบวนการ 

2. ข้ันดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
(1) จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์

ตามแนวทาง HR Scorecard 
(2) การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรด์้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
(คณะทาํงาน) จัดสรร
งบประมาณดาํ เนินการขั้น

เต
รีย
มก

าร

จุดเ ร่ิมต้น

ประชุมคณะทาํงานเพือ่
 ทําความเขา้ใจแนวคดิและ

วิธกีารจดัทําแผนกลยทุธ ์
 จดัทําปฏทินิการทํางาน

ขั้นดาํเนินการจดัทาํแผน

ดาํ เนินการตามขั้นตอน
การจัดทาํแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(5 ขั้นตอน)

ขั้นนําแผนไปปฏบัิตแิละ
ตดิตามประเมนิผล

ตดิตามผลลัพธ์การ
ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์

ประเมนิผลลัพธ์และ
ประเมนิผลการปฏบัิตติาม

แผนกลยุทธ์

แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
(คณะทาํงาน) จัดสรร
งบประมาณดาํ เนินการขั้น

เต
รีย
มก

าร

จุดเ ร่ิมต้น

ประชุมคณะทาํงานเพือ่
 ทําความเขา้ใจแนวคดิและ

วิธกีารจดัทําแผนกลยทุธ ์
 จดัทําปฏทินิการทํางาน

ขั้นดาํเนินการจดัทาํแผน

ดาํ เนินการตามขั้นตอน
การจัดทาํแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

(5 ขั้นตอน)

ขั้นนําแผนไปปฏบัิตแิละ
ตดิตามประเมนิผล

ตดิตามผลลัพธ์การ
ดาํ เนินการตามแผนกลยุทธ์

ประเมนิผลลัพธ์และ
ประเมนิผลการปฏบัิตติาม

แผนกลยุทธ์
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(5) จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับ 

3. ข้ันนําแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล ประกอบดว้ย 
(1) ติดตามผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2563 กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการในข้ันตอนหลักขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย 7 
ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนและวิธีการดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จําเป็นต้องกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน และเง่ือนไขความสําเร็จประการหน่ึงที่สําคัญ
ที่สุด คือ การสร้างการมีส่วนร่วมและการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีคําสั่งที่ ที่ 512/2560           
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 เพ่ือทบทวนผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับเดิม และจัดทํา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ                
แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2561-2565  โดยคณะทํางานประกอบด้วยคณะทํางานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและ
สมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล  ตัวแทนจากหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
สํานักงานปศุสัตว์เขต สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมน้ีได้
อนุมัติโครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสําหรับการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ รายละเอียดในภาคผนวก 1 

ขั้นตอนที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR Scorecard 

กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทํางานจัดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ก่อนเริ่มดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทาง HR Scorecard 
พร้อมท้ังได้รายงานผลการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2559 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร ได้มีการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง (รองอธิบดี) 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคลในอีก 1-3 ปีข้างหน้า โดยแบ่งกลุ่มประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ 
ตามข้อคําถามเพื่อการวิเคราะห์ 4 ข้อ ตามแนวทาง HR Scorecard ที่กําหนด ดังน้ี 

1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กรมปศุสัตว์ต้องการให้เกิดข้ึน
ในอนาคต 

2. จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งท่ีดีที่องค์กรมีอยู่ และต้องการรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้น
ให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิเชิงภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

3. สิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายสูงสุด
ที่คาดหวัง 

4. สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรดําเนินการแต่ยังไม่ได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา หรือสิ่งที่คาดหวังให้
กองการเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน (รายละเอียดตามภาคผนวก 2) 

ขั้นตอนท่ี 4 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2563 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 
2561-2565 ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการประเมิน
สถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องต่างๆ 
นํามากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ โดยได้จัดลําดับความสําคัญของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) ระหว่างระดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ของ
กรมปศุสัตว์กับสถานภาพปัจจุบันของการบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดตามภาคผนวก 2) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทําให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2563 รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง "คนเก่ง คนด ีมีจิตสาธารณะ" เข้าสู่
กรมปศุสตัว์ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพฒันาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตัว์หลักธรรมาธิบาล 
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

ขั้นตอนท่ี 5 กําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์ 
การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้การวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ 

(Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force 
Field Analysis) จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 2) 
และเลือกปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จที่มีความสําคัญต่อการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน นํามา
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กําหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 13 เป้าประสงค์ และได้จัดทําตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ รวมทั่งสิ้น 20 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
พัฒนาระบบและบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจงานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

1. เพ่ือให้มีการวางแผนและบริหาร
กําลังคนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและ
ดําเนินการบริหารกําลังคนเพ่ือทดแทนการ
สูญเสียอัตราการเกษียณอายุราชการ 

2. สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

2. ระดับความสําเร็จของการทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบการสรรหา
และ เ ลือกสรร เ พ่ือ ใ ห้
ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง "คน
เก่ง คนดี มีจิตสาธารณะ" 
เข้าสู่กรมปศุสัตว์ 

3. เพ่ือให้มีแผนการสรรหา บรรจ ุ
แต่งตั้งให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ที่
มีประสิทธิภาพ 
4. ระดับความสําเร็จในการจัดทํา Career 
path ตําแหน่งอํานวยการ 

4. เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการ
บริหารราชการอย่างเป็นระบบ 

5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสร้าง
ความต่อ เ น่ือง ในการบริหารราชการ 
(Succession Plan) 

5. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 

6 .  ร้ อ ยละขอ งบุ ค ล าก รที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ดีเด่น 2 รอบติดต่อกันได้รับการพัฒนา 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อยกระดับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการ
บ ริห า รท รั พ ย าก ร บุ คคลมี ค ว าม
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพ 
(Productivity) บุคคล 

7. ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ไมน้่อยกว่า 1 ครั้งต่อปี        

7. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็ว 

8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ในระบบ PM 
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน และ
ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

8. เพ่ือให้มีการนําระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
การส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลของ 
กรมปศุสั ต ว์ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

10 . เ พ่ื อ ให้ มี ก ระบวนการบ ริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

12. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
เปิดเผยข้ันตอน  วิ ธีการสรรหา  บรรจุ 
แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล 
13. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานหน่วยงานกลาง
กําหนด (ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน)   

11. เพ่ือให้มีระบบการรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจและผลของการตัดสินใจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. ร้อยละของข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
ได้รับการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่าง
เป็นธรรม 

12. เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีกิจกรรม
ให้ คุณและลงโทษบุคลากรอ ย่าง
เหมาะสม 

15. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
เ ข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตสํ า นึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
16. จํานวนกิจกรรมให้ คุณและลงโทษ
บุคลากรอย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทํางาน 

13. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

17. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ 
18. ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมมีการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุก
มิติ 
19. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน
หน่วยงานที่เข้าร่วมดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ 
20 .  ระดั บความสํ า เ ร็ จของการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการ
ดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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กรมปศุสัตว์ได้นําเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ท้ังสิ้น 13 เป้าประสงค์ไปเปรียบเทียบกับกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ที่ประกอบด้วย 

มิติท่ี 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
มิติท่ี 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) 
มิติท่ี 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
มิติท่ี 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Accountability) 
มิติท่ี 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)  

 

 

ขั้นตอนท่ี 6 กําหนดแผนงาน/โครงการรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คณะทํางานจัดทําร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ โดยให้เพ่ิมโครงการ 
5 ส. ในมิติที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 และเห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 
20 ตัวชี้วัด กรมปศุสัตว์กําหนดแผนงาน/โครงการรองรับจํานวนรวมทั้งสิ้น 20 แผนงาน/โครงการ  
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รายการแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561-2563 

ที่ มิติ 
เป้า 

ประสงค ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปีที่ดําเนนิการ 

2561 2562 2563 

1 1 1 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลงัและบริหารกาํลังคน  
กรมปศุสตัว์ 

   

2 1 2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมปศุสตัว์ 

   

3 1 3 โครงการเลอืกสรรบุคคลเพือ่บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง     
สายงานหลักและสายงานสนับสนุน 

   

4 1 3 โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ กรมปศุสตัว์ 

   

5 1 4 โครงการการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกผู้สืบทอด
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan) 

   

6 1 5 โครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสตัว์    
7 2 6 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร 

กรมปศุสตัว์ 
   

8 2 7 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใชใ้นระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) 

   

9 2 7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

   

10 3 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมปศุสตัว์    
11 3 9 แผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ    
12 4 10 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขอ้มลูการสรรหา บรรจุ 

และแต่งตั้ง 
   

13 4 10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสตัว์      
ในการดําเนินงาน ITA 

   

14 4 11 โครงการจัดการข้อรอ้งเรียน    
15 4 12 โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร กรมปศุสัตว์    
16 4 12 โครงการป้องกันการกระทําผดิวินัย    
17 4 12 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร กรมปศุสัตว์    
18 5 13 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์    
19 5 13 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยกิจกรรม 5 ส    
20 5 13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงาน

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
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ขั้นตอนท่ี 7 การนําแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคลไปสูก่ารปฏิบัติ 
การนําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเผยแพร่ สื่อสาร ถ่ายทอดให้กับ

ผู้รับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด              
ซึ่งตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทุกแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลรายละเอียดตามแผนปฏิบัติการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้ันตอนท่ี 8 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การติดตามผลการดําเนินงานเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการให้

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และเป็นการตรวจสอบระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
กรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันสถานการณ์ ทั้งน้ี การติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานกรมปศุสัตว์กําหนดให้มีการติดตามเป็นประจําทุกเดือน สําหรับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ  
เช่น ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเป็นการประเมินและรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวมของ 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังกําหนดให้มีการสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานเพ่ือวิเคราะห์          
หาปัจจัยความสําเร็จของแต่ละโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ สําหรับเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการ 
“ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล” เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปีต่อไป นอกจากน้ี ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีทุกส่วนราชการจะต้องจัดทํารายงานผลสําเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงาน ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากรบุคล พ.ศ. 2553 โดยได้ประเมินตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ 
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บทที ่4 

แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตัว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563	

 แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยขอ้มลูรายละเอียด ดังน้ี  
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์กรมปศุสตัว์ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ

กรมปศุสตัว์ 
3. เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตรท์ี่นํามาจัดลงตามมติิทั้ง 5 มติติามกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
4. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแต่ละเป้าประสงค์เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล 
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ค่าเป้าหมายในระดับต่างๆ หรือ     

เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ     
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โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน กรมปศุสตัว ์
 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 : เพ่ือให้มีการวางแผนและบริหารกําลังคนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ             
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและดําเนินการบริหารกําลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตรา
การเกษียณอายุราชการ   

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
หมายถึง การดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังทดแทน วิเคราะห์ภาระงาน และพิจารณาการใช้กําลังคน  

ในภาพรวมแยกประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และจ้างเหมาอ่ืนๆ ของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามบทบาทภารกิจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทการ
บริหารราชการ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนอัตรากําลัง มีขั้นตอนดังน้ี  

1. จัดทํารายละเอียดข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ จํานวนบุคลากรแยกประเภท               
สายงาน ระดับตําแหน่ง อายุ  

2. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาบุคลากรในปัจจุบัน อัตราการเกษียณ ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือ
ทดแทนการเกษียณและรองรับภารกิจในอนาคต 

3. สรุปผลและจัดทําแผนอัตรากําลังของหน่วยงาน 
4. นําแผนอัตรากําลังที่ได้เสนอกรมปศุสัตว์ เพ่ือรวบรวมเป็นแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ และใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากําลัง เช่น เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังพนักงานเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การสรรหา การพัฒนา การเตรียมคนเพื่อทดแทนตําแหน่งเกษียณอายุราชการ การสร้าง
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
วางแผน กําหนดแนวทาง และรายละเอียดการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังทดแทนของ
กรมปศุสัตว์  

2 
แจ้งหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือดําเนินการจัดทํารายละเอียดข้อมูลอัตรากําลัง วิเคราะห์
ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและรองรับภารกิจในอนาคตของหน่วยงาน 

3 
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํารายละเอียด และสรุปผลการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังของ
กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2563 

4 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานถือ
ปฏิบัติเพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน  

5 
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดแทนการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจํา 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ทบทวนผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรม
ปศุสัตว์ วิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  

2 
แจ้งหน่วยงานทบทวนการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและ
รองรับภารกิจในอนาคตของหน่วยงาน  

3 
ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงรายละเอียดแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน 

4 
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดแทนการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจํา 

5 วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทําข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร ภายในสิ้นปีงบประมาณ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ทบทวนผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรม
ปศุสัตว์ วิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  

2 
แจ้งหน่วยงานทบทวนการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณและ
รองรับภารกิจในอนาคตของหน่วยงาน  

3 
ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล และปรับปรุงรายละเอียดแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ เสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ และมีการดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
เพ่ือใช้ประกอบการบริหารอัตรากําลังของหน่วยงาน 

4 
ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ประกอบการบริหาร
อัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ เช่น การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ การขอ
อัตราพนักงานราชการทดแทนการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจํา 

5 วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทําข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร ภายในสิ้นปีงบประมาณ 

เงื่อนไข :  การใช้แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ประกอบการบริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว์ ขึน้อยู่กับ
นโยบายของผู้บริหาร 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
-     

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ 

งบประมาณ :  - 
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โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 : สนับสนุนให้มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด 1.2.1 : ระดับความสําเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และดําเนินการตาม  
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) กรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ........  
(รายปี) 

ตัวชี้วัด 1.2.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -....  (ดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการบริหารงานด้านทรัพยากร

บุคคลโดยรวมของส่วนราชการ ช่วยให้ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สูงขึ้น ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และมีที่มาจากแนวทางการประเมินผลงานขององค์กรแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดับ
ปฏิบัติการมีความสอดคล้องกัน ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความสมดุลทั้งในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพร้อมรับผิด และคุณภาพชีวิตของบุคลากร บุคลากรมั่นใจในความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้า และผู้บริหารได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ทําให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ความสําเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard) ทั้ง 5 มิติ ของสํานักงาน ก.พ. เป็นการทบทวน
ผลงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา              
เพ่ือจัดทําร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  รายปี พร้อมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการ 
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563  โดยอาจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในการดําเนินการ รวมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน รองรับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุเป้าหมาย                
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรม  
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2 
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 

3 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 

4 
วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2561 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2 
จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

3 
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส 

4 
วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Action Plan)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมเสนอผู้บริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2 
จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ และดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

3 
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส 

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

5 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ตัวชี้วัด 1.2.2 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 -....   

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานในปี 2561-2563 และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2565 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ 

2 
จัดประชุมระดมสมองคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
แผนงานและโครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 
จัดทํารายละเอียด (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรม  
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 -.........  ครบถ้วนทุกมิติ ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. 

4 
นํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ 
ปีงบประมาณ 2564 -......... ผ่านคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 
-......... ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 2563 และ  
มีการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  

เงื่อนไข :     - 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
แผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 4 ปี (2557 - 2560) แผน 1   
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action 
Plan) รายปี 

แผน 1 1 1 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) 

แผน 1 1 1 

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) รายปี   
รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   900,000 บาท  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  300,000 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  300,000 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  300,000 บาท 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
  

27 
 

โครงการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการในตําแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง คนดี มีจิต 
สาธารณะ” เขา้สู่กรมปศุสัตว์   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 : เพ่ือให้มแีผนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ังให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ    

ตัวชี้วัด 2.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจดัทําและดําเนินการตามแผนสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ที่มีประสิทธิภาพ 

คําอธบิายตัวชี้วัด : การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการค้นหา และจูงใจใหบุ้คคลที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคณุลักษณะอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใดงานหน่ึงเข้ามาสมัครกับส่วนราชการ 

         การเลือกสรร (Selection) คือ กระบวนการพิจารณาบุคคลท่ีได้สรรหามาแล้ว คัดเลือก
เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะกับตําแหน่ง โดยการเลือกสรรจะเป็นความแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืน ๆ บนสมมติฐานว่าบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเข้ามาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก   

        การวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง เป็นการพิจารณาบุคคลในภาพรวมว่ามีความเหมาะสม
กับการดํารงตําแหน่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ โดยพิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านจิตใจ เช่น เจนคติ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ หรือจิตบริการ 
ซึ่งเคร่ืองมือที่นิยมใช้วัดคุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การสัมภาษณ์ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา/แบบวัด
บุคลิกภาพ 

        การทดสอบทางจิตวิทยา/แบบวัดบุคลิกภาพ เป็นการใช้เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา เพ่ือ
ประโยชน์ในการประเมินความเหมาะสมของบุคคลในการดํารงตําแหน่ง การทดสอบทางจิตวิทยาช่วยให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่อาจวัดได้โดยตรงจากเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  

พิจารณาความสําเร็จในการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการในตําแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีจิตสาธารณะ โดยนําแบบทดสอบทางจิตวิทยามีเป็นเครื่องมือประกอบการเลือกสรร และการ
ดําเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

4 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ และสํานักงาน ก.พ. ทราบ 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
5 ติดตามประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่จากการสรรหาและเลือกสรร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ทบทวนผลการดําเนินการและวางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

4 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ และสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

5 ติดตามประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่จากการสรรหาและเลือกสรร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ทบทวนผลการดําเนินการและวางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

4 รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ และสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

5 ติดตามประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่จากการสรรหาและเลือกสรร 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
2558 2559 2560 

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

ฉบับ 
 

ฉบับ 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 

- 
 
- 

- 
 

1 ครั้ง 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง : -  

งบประมาณ : - 
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โครงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ กรมปศสุัตว ์

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง คนดี                
มีจิตสาธารณะ” เข้าสู่กรมปศสุัตว์    

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 : เพ่ือให้มแีผนการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 2.1.2 : ระดับความสําเร็จในการจดัทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหน่ง
อํานวยการ  

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
แผนการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กําหนดให้ทุกหน่วยงานดําเนินการจัดทําในตําแหน่งสําคัญให้ชัดเจน เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ข้าราชการในการรับทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง อีกทั้งแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานท่ี
ชัดเจน สามารถนําไปใช้พัฒนาการสรรหา คัดเลือก การวางแผนฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร และสร้างเกณฑ์
มาตรฐานในการเลื่อนตําแหน่งงาน และการโอนย้าย ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้วางหลักการเพ่ือให้ส่วนราชการสร้างความ
พร้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ โดยการจัดเตรียมและพัฒนาผู้มีศักยภาพเข้าสู่ตําแหน่งสําคัญ การ
วางระบบการแต่งต้ังให้ข้าราชการดํารงตําแหน่งโดยเฉพาะตําแหน่งประเภทอํานวยการและตําแหน่งประเภท
บริหาร หรือตําแหน่งประเภทอ่ืนที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ เน้นหลักการ 
 1. มีการเตรียมคนไว้ล่วงหน้า 
 2. พัฒนาคนให้มีประสบการณ์และทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เพ่ือให้มองภาพรวมของส่วน
ราชการมากกว่าการติดยึดกับส่วนราชการต้นสังกัด 
 3. ให้ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทสําคัญในการสรรหาและแต่งต้ัง เพราะถือว่า “คนต้ังเป็นคนใช้”  
 4. ให้ข้าราชการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดเลือกทางก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง 

ดังน้ัน การจัดทําและใช้งาน Career Path อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมตามหลักฐานข้อเท็จจริง ก็จะ
สร้างผู้มีศักยภาพในส่วนราชการ ให้พร้อมเข้าดํารงตําแหน่งสําคัญสามารถเป็นผู้นําที่ “เก่ง”และ”ดี” ได้ในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลอันดีย่ิงต่อส่วนราชการ และส่งผลอันพึงปรารถนาอย่างย่ิงให้แก่ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการ 

ความสําเร็จของจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ตําแหน่งอํานวยการ หมายถึง กรมปศุสัตว์มี
การประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตําแหน่งประเภทอํานวยการทุกตําแหน่ง 
พร้อมกรอบสั่งสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 

ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดําเนินการในปีที่ผ่านมา และกําหนดแผนการจัดทํา Career Path ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  โดยกําหนดตําแหน่งเป้าหมายการดําเนินการ และกําหนดแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

2 
แจ้งหน่วยงานท่ีเป็นตําแหน่งเป้าหมายการดําเนินการ จัดทํารายละเอียดการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และหลกัเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่งสม
ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง ของตําแหน่งเป้าหมาย และนําเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบเพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์  โดยมีการเสนอผู้บริหารอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และ
กรอบสั่งสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  และสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็น เสนอคณะทํางาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบเพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ต่อไป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้  และดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
นําไปสู่การปฏิบัติ  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดําเนินการในปีที่ผ่านมา และกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

2 
แจ้งหน่วยงานท่ีเป็นตําแหน่งเป้าหมายการดําเนินการ จัดทํารายละเอียดการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และหลกัเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่งสม
ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง ของตําแหน่งเป้าหมาย และนําเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบเพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์  โดยมีการเสนอผู้บริหารอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และ
กรอบสั่งสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  และสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็น เสนอคณะทํางาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบเพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ต่อไป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้  และดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
นําไปสู่การปฏิบัติ  
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดําเนินการในปีที่ผ่านมา และกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เสนอผู้บริหารเห็นชอบ 

2 
แจ้งหน่วยงานท่ีเป็นตําแหน่งเป้าหมายการดําเนินการ จัดทํารายละเอียดการกําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้า และกรอบสั่งสมประสบการณ์และหลกัเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  

3 
คณะทํางาน Career Path พิจาณาเห็นชอบ (ร่าง) Career Path และกรอบสั่งสม
ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง ของตําแหน่งเป้าหมาย และนําเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบเพ่ือจัดทําประชาพิจารณ์   

4 

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์  โดยมีการเสนอผู้บริหารอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และ
กรอบสั่งสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง  และสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็น เสนอคณะทํางาน Career Path เพ่ือทบทวน (ร่าง) Career Path เสนอผู้บริหาร
เห็นชอบเพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ต่อไป 

5 
อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติ (ร่าง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตําแหน่ง เห็นชอบให้ประกาศใช้  และดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
นําไปสู่การปฏิบัติ  

 
เงื่อนไข :    

การดําเนินการจัดทําและการประกาศใช้ เสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของผู้บริหาร 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
ประกาศการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) 

ฉบับ 1 1 1 

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ ตําแหน่ง 3 3 3 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของปศุสัตว์ 
มติ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ 
   
งบประมาณ : - 
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โครงการการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกผู้สืบทอด 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ (Succession Plan)  

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง คนดี มีจิต 
สาธารณะ” เขา้สู่กรมปศุสัตว์   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.2 : เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ    

ตัวชี้วัด 2.2.1 : ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ (Succession Plan)  

คําอธิบายตัวชี้วัด : แผนสืบทอดตําแหน่ง หรือแผนการสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารราชการ (Succession 
Plan) หมายถึง การวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับผู้เช่ียวชาญ ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้เช่ียวชาญท่ีว่างลงจากการสูญเสีย โดยใช้
กระบวนการในการคัดเลือกและจัดเตรียมข้าราชการ “ผู้สืบทอดตําแหน่ง (successor)” มาพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะที่จําเป็น รวมทั้งเป็นผู้ช่วยวิจัยของผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาที่
กรมปศุสัตว์กําหนดไว้   

พิจารณาจากความสําเร็จในการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร
กรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมถรรนะสูง และเหมาะสมเข้าสู่ตําแหน่ง โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ และพัฒนาบุคลากรตามแนวทางที่กําหนด ซึ่งตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เช่ียวชาญน้ันมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์  

ทั้งน้ี โครงการการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเช่ียวชาญ จะดําเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่  

    ระยะที่ 1 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดําเนินการในการจัดทําหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  

    ระยะที่ 2 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการ
คัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กรม
ปศุสัตว์กําหนดไว้ ซึ่งในระดับคะแนน 1 – 3 จะดําเนินการโดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ระดับคะแนน 4 จะ
ดําเนินการโดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร ระดับคะแนน 5 จะดําเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
และกลุ่มพัฒนาบุคลากร   

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 1.1 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง 
- กรอบแนวคิด ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
- กรณีศึกษาจากส่วนราชการนําร่อง และส่วนราชการที่กําลังดําเนินการจัดทําแผนสืบ

ทอดตําแหน่ง 
1.2 ศึกษา รวมรวบ วิเคราะห์บทบาท อํานาจหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และตําแหน่ง
งานทั้งหมดของกรมปศุสัตว์ 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
3 จัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ พร้อมสํารวจความคดิเห็น

ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ และสรุปผลรายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ 

4 เสนอขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สบืทอดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญต่ออธิบดี
กรมปศุสัตว์เพ่ือนําเข้า อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ พิจารณาต่อไป 

5 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 สํารวจตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญที่จะเกษียณภายในระยะ 1 ปี เพ่ือเตรียม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งระดับเช่ียวชาญ  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

3 ดําเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

4 กําหนดแผนการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด 

5 ติดตาม ประเมิน และสรุปผล 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 สํารวจตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญที่จะเกษียณภายในระยะ 1 ปี เพ่ือเตรียม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งระดับเช่ียวชาญ  

2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

3 ดําเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

4 กําหนดแผนการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด 

5 ติดตาม ประเมิน และสรุปผล 

เงื่อนไข :  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมปศุสัตว์ 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
-     

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง - 

งบประมาณ : - 
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โครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว์  
 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง “คนเก่ง คนดี                  
 มีจิตสาธารณะ” เข้าสู่กรมปศุสัตว์ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.3  : เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการบุคลากรและพัฒนากําลังคนคุณภาพ  

ตัวชี้วัด 2.3.1 : ร้อยละของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความรู้ 

คําอธบิายตัวชี้วัด : กําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ หมายถึง บุคลากรกรมปศุสัตว์ประเภทวิชาการที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น 2 รอบติดต่อกัน กลุ่มนักเรียนทุน กลุม่ขา้ราชการท่ีเป็น HIPPS  NEW 
WAVE  
     การพัฒนาความรู้ หมายถึง การได้รับการอบรม ส่งเสริม เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

 
เงื่อนไข :    
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
     - 
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   17,550,000 บาท  

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

 
 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 ร้อยละ 40 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

2 ร้อยละ 50 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 

3 ร้อยละ 60 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

4 ร้อยละ 70 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ ได้รับการพัฒนาความรู้ 
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โครงการพัฒนาความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของบุคลากรกรมปศุสตัว์  
 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 : เพ่ือให้สัดสว่นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ
สะท้อนผลิตภาพ (Productivity) บุคคล  

ตัวชี้วัด 3.1.1 : ร้อยละของบุคลากรด้านสารสนเทศได้รบัการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สมรรถนะทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

คําอธบิายตัวชี้วัด : บุคลากรกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ร้อยละ 60 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ร้อยละ 70 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ร้อยละ 90 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ร้อยละ 100 ของเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เงื่อนไข :    
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
     
     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. 2560 – 2564 

 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   10,080,000 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  3,360,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  3,360,000  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  3,360,000  บาท 
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สําหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏบิัติราชการ (PMs) 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว 

ตัวชี้วัด 3.2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบ 
PMs 

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS : Departmental Personnel 

Information System เป็นโปรแกรมที่สํานักงาน ก.พ. พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
เก่ียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจําระดับกรม ภายใต้โครงการ Government Manpower Planning and 
Information System มีการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง เพ่ือให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ให้ส่วนราชการ นําไปปรับใช้ได้ถึงระดับตํ่ากว่าสํานัก/กอง 5 ระดับ การใช้
งานตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานในการบริหารงานบุคคลให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

วัตถุประสงค์ของระบบ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS  
1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจาํวันในแต่ละด้านของกรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับงาน

กองการเจ้าหน้าที่ 
2. เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ใช้เป็นฐานในการวางแผนและ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน 
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS สามารถใช้งานได้หลากหลาย 

ได้แก่ 
 ส่วนราชการสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้งานเป็นการภายในได้ 
 ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการดํารงตําแหน่ง ฯลฯ ของ ตนเองผ่านระบบ

เครือข่ายได้ 
 เป็นระบบทึ่สนับสนุนงาน ประจําต่าง ๆ ในทุกด้าน ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อนของกองการ

เจ้าหน้าที่ เช่น การออกคําสั่งบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน เลื่อนระดับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

 สนับสนุนการทํางานแบบเครือข่าย 
 สามารถส่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารกําลังคนภาครัฐได้ 
 มีรายงานเป็นรายบุคคลที่สามารถช่วยสนันสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้ 
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 สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ / ระดับจังหวัด /ระดับกระทรวง 
/ระดับกรม 

 สามารถกําหนดการใช้งาน USER ได้หลายระดับ เช่น ระดับบริหารจัดการ ระดับผู้บริหาร 
ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

 สามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้ 
 สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 
 สามารถใช้กับฐานข้อมูล Oracle และ MS Access 

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่มีสมรรถนะในการทํางานสูง
มาก เช่น ระบบออกคําสั่งบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย เลื่อนเงินเดือน ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบ
การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระบบวันลา เป็นต้น แต่ปัจจุบันการใช้งานค่อนข้างน้อย เป็นเพียงการ
บันทึกข้อมูลจากคําสั่งนอกระบบ ได้แก่ คําสั่งหรือเอกสารท่ีได้รับเก่ียวกับการดํารงตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลาบวช การศึกษา ความดีความชอบ การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล เป็นต้น ดังนั้น 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ในส่วนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ PM มาใช้โดยผ่านระบบ เพ่ือเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มากข้ึน พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ขึ้น มีความทันสมัย รวดเร็ว ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน เป็นการยกระดับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพ เริ่มจากกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ และเพ่ิมขึ้นครอบคลุมทุก
ตําแหน่งทั้งหมด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนทําซ้ําได้ 
Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับ
กระบวนงาน หน่วยงาน และองค์กร 

 มิติกระบวนการพิจารณาจากกระบวนการท่ีหน่วยงานดําเนินการเพ่ือทําให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

 มิติผลลัพธ์พิจารณาจาก ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (DPIS) ระบบ PMs 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตาม

ข้อตกลงที่กําหนด 
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ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

ระดับ 1 
แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระบบ (PMs)  

ระดับ 2 
สรุปขอบเขตการดําเนินงานและแนวทางการใช้งานในระบบ DPIS ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระบบ (PMs) 

ระดับ 3 
 เปิดสิทธิให้คณะทํางานเข้าถึงข้อมูลในระบบ 
 พัฒนาข้อมูลในระบบ DPIS เก่ียวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับสนับสนุนการทาํงาน 

ระดับ 4 
ดําเนินการทดลองนําร่องใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ระดับอํานวยการ และ
ผู้เช่ียวชาญ ผ่านระบบ DPIS  

ระดับ 5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ผ่านระบบ DPIS 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตาม

ข้อตกลงที่กําหนด 
ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

ระดับ 1 
ทบทวนการนําร่องใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ระดับอํานวยการ และ
ผู้เช่ียวชาญ ผ่านระบบ DPIS  

ระดับ 2 แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้จากการติดตาม  

ระดับ 3 

 ทดสอบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ผ่านระบบ DPIS ระดับอํานวยการ 
และผู้เช่ียวชาญ  ครั้งที่ 2 
 พัฒนาข้อมูลเพ่ิมเติมในระบบ DPIS เก่ียวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)   
ให้ครบถ้วน ถกูต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับสนับสนุนการทํางาน (กรณขียายผล) 

ระดับ 4 
ดําเนินการใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของ 
กอง / สํานัก ส่วนกลาง (กรณีขยายผล) ผา่นระบบ DPIS 

ระดับ 5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ผ่านระบบ DPIS 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตาม

ข้อตกลงที่กําหนด 
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ระดับ ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

ระดับ 1 ทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ผ่านระบบ DPIS  

ระดับ 2 แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้จากการติดตาม  

ระดับ 3 
พัฒนาข้อมูลเพ่ิมเติมในระบบ DPIS เก่ียวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)   
ให้ครบถ้วน ถกูต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับสนับสนุนการทํางาน (กรณขียายผล) 

ระดับ 4 
ดําเนินการใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ทุกตําแหน่ง (กรณีขยายผล) ผ่าน
ระบบ DPIS 

ระดับ 5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PM) ผ่านระบบ DPIS 
 
เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 

ผู้ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ตัวช้ีวัด และมาตรฐานสมรรถนะต่าง ๆ 
ดําเนินการจัดทําข้อมูลลงระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ด้าน PMs ในเบ้ืองต้น ให้มีข้อมูลครบถ้วน 
สมบูรณ์ทุกหัวข้อซึ่งมีรายละเอียดหลากหลายประเด็น จํานวน 7 หัวข้อ ได้แก่  

1. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  
2. ตัวช้ีวัด 
3. มาตรฐานสมรรถนะของผูดํ้ารงตําแหน่ง 
4. การประเมนิ KPI รายบุคคล 
5.  มาตรฐานสมรรถนะของระดับตําแหน่ง 
6. เปอร์เซ็นต์ของการประเมินผล 
7. สมรรถนะของแต่ละสายงาน 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ DPIS  
ให้ถูกต้อง ทันสมัย 

ระบบ 1 1 1 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 

1. ผู้ดูแลรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินผลงาน ตัวช้ีวัด และมาตรฐานสมรรถนะต่าง ๆ 
2. ระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)  

 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   402,000 บาท  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี 
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 : เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและ 
รวดเร็ว 

ตัวชี้วัด 3.2.2 : ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 - 2563 มุ่งเน้นความเช่ือมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ 
กรมปศุสัตว์ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ให้มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรสําหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องเที่ยงตรง และทันสมัย สามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมปศุสัตว์ได้จริง  

 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร หมายถึง การดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ให้เป็นปัจจุบัน ตามคําสั่งกรมปศุ
สัตว์ คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศราชกิจจานุเบกษา และบันทึกต่าง ๆ ที่ได้รับ ได้แก่ คําสั่งการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปี (เมษายน และ ตุลาคม) บรรจุ รับโอน ให้โอน สูญเสีย (ตาย, เกษียณ) ปรับปรุงตําแหน่ง 
แต่งต้ังข้าราชการ เลื่อนข้าราชการ ย้ายข้าราชการ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา การเปลี่ยนแปลงช่ือ - สกุล และการลาบวช  

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 : 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
                                                ร้อยละ 80 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
                                                ร้อยละ 85 
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
                                                ร้อยละ 90 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนดแนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูท้ี่
ใช้งานระบบฐานข้อมลูบุคลากร 

2 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร โดยใช้แบบสํารวจผ่าน
ระบบออนไลน์ 

3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้รับจากผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
4 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร เสนอผู้บรหิาร 

  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับ  1 ระดับ  2 ระดับ  3 ระดับ  4 ระดับ  5 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

ร้อยละ 81.43 89.90  

 
แหล่งข้อมูล : 

1. คําสั่งการเลื่อนเงินเดือนประจําปี (เมษายน และ ตุลาคม)  
2. คําสั่งบรรจุ รบัโอน ให้โอน สูญเสีย (ตาย, เกษียณ) ปรับปรุงตําแหน่ง แต่งต้ังข้าราชการ เลื่อน

ข้าราชการ ย้ายข้าราชการ  
3. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
4. การเพ่ิมวุฒิการศึกษา  
5. การเปลี่ยนแปลงช่ือ – สกุล 
6. การลา และการลาบวช 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล  
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ

กรม (DPIS)  ให้เป็นปัจจุบัน ตามคําสั่งกรมปศุสัตว์ คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศราช
กิจจานุเบกษา และบันทึกต่าง ๆ ที่ได้รับ 

3. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในระบบฐานข้อมูล 
 

หลักฐานอ้างอิง :  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 
งบประมาณ : - 
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โครงการพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏบิัติงาน กรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรให้พรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 : เพ่ือให้มีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 4.1.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  

คําอธบิายตัวชี้วัด :  
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการนําระบบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยผลการ
ประเมินที่ได้สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเลื่อน
เงินเดือน การพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี  ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาทางก้าวหน้าใน
อาชีพ การปรับเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น การดําเนินการทางวินัย การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/
หน่วยงาน เป็นต้น 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ขอบเขต และรายละเอียดสําหรับการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3 

พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
ดังน้ี 
   1. การเลื่อนเงินเดือน  
   2. การพัฒนาบุคลากร  
   3. การคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี  ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ  
   4. การปรับเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น  
   5. การดําเนินการทางวินัย 
   6. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ/หน่วยงาน 

4 
ทดลองนําร่องการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 รอบ เพ่ือนําไปปรับปรุง แก้ไขให้ระบบมีความบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

5 
ติดตามและประเมินผลการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมสรุปผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มระบบ 

2 
ประเมินผลการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมสรุปผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3 
ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือทบทวนผลการดําเนินการนําระบบไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4 
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
เหมาะสม และสมบูรณ์ 

5 
ติดตามและประเมินผลการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมสรุปผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข เสนอผู้บังคับบัญชา 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
ติดตามและประเมินผลการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2  

3 
วิเคราะห์ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการพัฒนา
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสม และ
สมบูรณ์ 

4  

5 
ติดตามและประเมินผลการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมสรุปผลดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข เสนอผู้บังคับบัญชา 

 
เงื่อนไข :   - 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง : - 
 
งบประมาณ : - 
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แผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรให้พรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2 : เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 4.2.1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์  

คําอธบิายตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการพัฒนา
บุคลากรกรมปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
พ.ศ. 2560-2564 กับนโยบายภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคคล พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานรองรับ ภารกิจในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า และมุ่งประสงค์ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการพัฒนาบุคคลไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
 1.) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์ 
 2.) สร้างและพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
 3.) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและความเป็นเลิศในด้านการเกษตรต่างประเทศ 
 4.) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาบุคลากร 
 5.) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นกรอบแนวทางดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งได้กําหนดแนวทางและ
ตัวช้ีวัดไว้อย่างชัดเจน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
วิเคราะห์แผนงานโครงการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64  

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 

3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

4 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่กําหนด 

5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอกรมปศุสัตว์ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
มีการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64 และนโยบาย ภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 
3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
4 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่กําหนด 
5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอกรมปศุสัตว์ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 
มีการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-64 และนโยบาย ภารกิจของกรมปศุสัตว์ 

2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนด 
3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

4 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่กําหนด 

5 สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเสนอกรมปศุสัตว์ 
 
เงื่อนไข :   หน่วยงานภายใต้กรมปศุสตัว์ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับ   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์พ.ศ. 2560 – 2564 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
- แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีของทุกหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคคล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
- ทุกหน่วยงานรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่กําหนดในกองการเจ้าหน้าที่ 

สรุปแผน-ผลการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสตัว์ประจําปีเสนอกรมปศุสัตว์ 
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   26,235,600 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  8,745,200 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  8,745,200 บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8,745,200 บาท 
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โครงการการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูลการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม   

ตัวชี้วัด 5.1.1 :  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการเปิดเผยขั้นตอนวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง บุคลากร              
กรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียจากการดําเนินการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย             
ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสู่การปรับปรุงกระบวนงานให้เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งต้ังโยกย้ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และ e-mail ของหน่วยงาน 

2  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3  วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 

4  นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทําแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรอบ 6 
เดือนหลัง 

5  ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งต้ังโยกย้ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และ e-mail ของหน่วยงาน 

2  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3  วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 

4  นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทําแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรอบ 6 
เดือนหลัง 

5  ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ และข้อมูลการแต่งต้ังโยกย้ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและทันสมัยทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และ e-mail ของหน่วยงาน 

2  จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 5 เดือน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง 

3  วิเคราะห์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม 

4  นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาจัดทําแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรอบ 6 
เดือนหลัง 

5  ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
เงื่อนไข :    สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
     
     
     
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บขอ้มูล/หลักฐานอ้างอิง : - 
 
งบประมาณ : - 
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โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสตัว์ในการดําเนินงาน ITA 
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม   

ตัวชี้วัด 5.1.2 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตามมาตรฐานหน่วยงานกลางกําหนด  
(ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน) 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เป็นการสํารวจการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือ
เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่โดยสํารวจในมิติการรับรู้ (Perception – Based) คือสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Internal 
Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) 

เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1  เสนอผู้มีอํานาจพิจารณามอบหมายผู้ประสานงานของหน่วยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดําเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

3 ดําเนินการแจ้งรายช่ือกลุ่มเป้าหมายผู้เก่ียวข้องให้ ป.ป.ช. ดําเนินการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใส 

4 รวบรวมข้อมูลหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และส่งให้ ป.ป.ช. ภายในกําหนด 

5  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เสนอกรมปศุสัตว์ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณามอบหมายผู้ประสานงานของหน่วยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดําเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

3 ดําเนินการแจ้งรายช่ือกลุ่มเป้าหมายผู้เก่ียวข้องให้ ป.ป.ช. ดําเนินการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใส 

4 รวบรวมข้อมูลหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และส่งให้ ป.ป.ช. ภายในกําหนด 

5 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เสนอกรมปศุสัตว์ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณามอบหมายผู้ประสานงานของหน่วยงานกับ ป.ป.ช. 

2 ดําเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

3 ดําเนินการแจ้งรายช่ือกลุ่มเป้าหมายผู้เก่ียวข้องให้ ป.ป.ช. ดําเนินการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใส 

4 รวบรวมข้อมูลหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. และส่งให้ ป.ป.ช. ภายในกําหนด 

5 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เสนอกรมปศุสัตว์ 

 
เงื่อนไข :   สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คะแนน    
     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
หลักเกณฑ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ  
 
งบประมาณ : - 
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โครงการการจัดการข้อรอ้งเรียน 
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงเชิงกลยุทธ์ 5.2 : เพ่ือให้มีระบบการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัด 5.2.1 : ร้อยละของข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้รับการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : 
ดําเนินการตามแนวทางระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ฯ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ของกรมปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงถึงความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 รับเรื่องร้องเรียนในระบบ/หลักฐานการลงทะเบียน 

2 เสนอผู้มีอํานาจมอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ 

3 ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตรวจสอบ 

4 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการเสนอกรมปศสุัตว์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนประจําปีเสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 รับเรื่องร้องเรียนในระบบ/หลักฐานการลงทะเบียน 

2 เสนอผู้มีอํานาจมอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ 

3 ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตรวจสอบ 

4 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการเสนอกรมปศสุัตว์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนประจําปีเสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
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ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 รับเรื่องร้องเรียนในระบบ/หลักฐานการลงทะเบียน 

2 เสนอผู้มีอํานาจมอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ 

3 ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตรวจสอบ 

4 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการเสนอกรมปศสุัตว์ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนประจําปีเสนอกรมปศุสัตว์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
กรณีหน่วยงานที่ดําเนินการตรวจสอบไม่รายงานผลการตรวจสอบโดยมีการแจ้งเตือนแล้ว 6 ครั้ง หรือ กรณีเรื่อง
เรียนที่ต้องใช้เวลาแก้ไขความเดือดร้อนให้เสนอผู้จัดการศนูย์รับข้อร้องเรียนพิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณี 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน จํานวนเรื่อง    
     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
-ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2558  
 
งบประมาณ : - 
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โครงการ พฒันาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกรมปศุสัตว ์
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสม  

ตัวชี้วัด 5.3.1 : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อปี 

คําอธิบายตัวชี้วัด : 
ดําเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม             
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม            

2 นําข้อมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 

3 เสนอกรมปศุสตัว์พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2 นําข้อมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 

3 เสนอกรมปศุสตัว์พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2 นําข้อมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสมกับสภาวะการ 

3 เสนอกรมปศุสตัว์พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตว์รับทราบ 
 
เงื่อนไข :   การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการ เป็นไปตามข้อมูลที่เก่ียวข้องและภายในกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
     
     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
-  ผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของกรมปศุสัตว์ ที่ผ่านมา 
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   120,000 บาท  

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

หมายเหตุ งบประมาณเป็นเรื่องการจัดทําเอกสารเผยแพร่ทุกหน่วยงาน 
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โครงการป้องกันการกระทําผิดวินัย 
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.4 : เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลกรอย่างเหมาะสม  

ตัวชี้วัด : 5.3.2 จํานวนกิจกรรมการป้องกันการกระทําผิดวินัยอย่างเหมาะสม 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
ดําเนินการให้มีกิจกรรมเพ่ือดําเนินการป้องกันการกระทําผิดวินัยเพ่ือให้ความรู้ด้านวินัยและกระตุ้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลการกระทําผิดวินัยและกฎหมายเกี่ยวกับวินัย 

2 วิเคราะห์ประเภทการกระทําผิดวินัยและกําหนดกิจกรรม 

3 เสนอขอความเห็นชอบกรมปศุสัตว์เพ่ือดําเนินกิจกรรม 

4 ดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม 

5 สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมต่อกรมปศุสัตว์ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลการกระทําผิดวินัยและกฎหมายเกี่ยวกับวินัย 

2 วิเคราะห์ประเภทการกระทําผิดวินัยและกําหนดกิจกรรม 

3 เสนอขอความเห็นชอบกรมปศุสัตว์เพ่ือดําเนินกิจกรรม 

4 ดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม 

5 สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมต่อกรมปศุสัตว์ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 ศึกษาข้อมูลการกระทําผิดวินัยและกฎหมายเกี่ยวกับวินัย 

2 วิเคราะห์ประเภทการกระทําผิดวินัยและกําหนดกิจกรรม 

3 เสนอขอความเห็นชอบกรมปศุสัตว์เพ่ือดําเนินกิจกรรม 

4 ดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม 

5 สรุปผลการดําเนินการตามกิจกรรมต่อกรมปศุสัตว์ 
 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
ผลการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ             
กรมปศุสัตว์ 

จํานวนเรื่อง    

     
     
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
-ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียนของกรมปศุสตัว์โดยจําแนกตามประเภทการกระทํา/ประเภทผู้กระทํา/ประเภท        
การกระทํา และผลการพิจารณา  
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   120,000 บาท  

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

หมายเหตุ งบประมาณเป็นเรื่องการจัดทําเอกสารเผยแพร่ทุกหน่วยงาน 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
  

58 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคลากรกรมปศุสตัว์ 
 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มีการปลูกฝังจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลกรอย่างเหมาะสม  

ตัวชี้วัด 5.3.2 : จํานวนกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

คําอธิบายตัวชี้วัด : 
ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือ                 
มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งน้ี                 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดตามความเหมาะสม 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 

๑ เสนออนุมัติโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

๒ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  

๓ ดําเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

๔ ดําเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มคีวาม
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

๕ สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบและประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ เสนออนุมัติโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
๒ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
๓ ดําเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
๔ ดําเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
๕ สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบและประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ

คัดเลือก 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 เสนออนุมัติโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
2 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
3 ดําเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4 ดําเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการดีเด่น หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
5 สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาเห็นชอบและประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ

คัดเลือก 
 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
-ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมปศุสัตว์กําหนดตามความเหมาะสม 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด 
ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 

2558 2559 2560 
ผลการดําเนินการคัดเลือก จํานวน

รางวัล 
12 12 12 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง 
-ผลการดําเนินการคัดเลือกของกรมปศุสัตว์ในปี 2558-2560 
 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :   86,700 บาท  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  28,900  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28,900  บาท 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  28,900  บาท 
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โครงการการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลกรกรมปศสุัตว ์
 
มิตทิี่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๖ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๖.๑ : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชี้วัด :  6.1.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์   
                6.1.2  ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ 
            6.1.๓ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  
คําอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้ ส่วนราชการมีหน้าที่
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มี
ขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ โดย กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําแผน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร           
กรมปศุสัตว์ ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตามรูปแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ  และการติดตามผล       
ที่เป็นระบบ มีมาตรฐานชัดเจน โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ 

- ด้านการทํางาน เพ่ือให้บุคลากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจ มีแรงจูงใจ ในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

- ด้านส่วนตัว เพ่ือให้บุคลากรมีสขุภาพรา่งกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานกับ
ชีวิตส่วนตัว  

- ด้านสังคม เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี 
และความภาคภูมิใจในองค์กร 

- ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มุ่งเน้นความเช่ือมโยงของ       
การบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ รวมถึงทิศทางและความคาดหวังของ
ผู้บริหารในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้กรอบมาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง  
HR Scorecard มิติที่ ๕ : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)   
                  โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน และผู้แทนเพ่ือสร้างเครือข่าย (Network) ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
หน่วยงานละ ๑ คน รวม ๒๐๗ หน่วยงาน ดังน้ี 
                  - ส่วนกลาง จํานวน ๒๓ หน่วยงาน 
                  - ปศุสัตว์เขต จํานวน ๙ หน่วยงาน 
                  - ปศุสัตว์จังหวัด จํานวน ๗๖ หน่วยงาน 
                  - ศูนย์ต่าง ๆ  จํานวน ๙๙ หน่วยงาน 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :  
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ และให้หน่วยงานกําหนดแผนฯ ประจําปี 2561 ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน
แผนของกรมฯ 

๒ หน่วยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

๓ กําหนดแนวทางประเมินผลโครงการตามตัวช้ีวัด ให้คําแนะ ส่งเสริม และติดตามผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

๔ รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน 

๕ สรุปรายงานผลการดําเนินการ และประเมินผล (ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมมีการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ หน่วยงานกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2562 
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันแผนของกรมฯ  

๒ หน่วยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

๓ ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในแต่ละมิติ รวมถึงการจัดเก็บ 
ภาพกิจกรรม    

๔ รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

๕ สรุปรายงานผลการดําเนินการ และประเมินผล (ร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมมีการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ หน่วยงานกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี 2563 
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันแผนของกรมฯ  

๒ หน่วยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

๓ ติดตามผลของหน่วยงาน พร้อมให้คําแนะนํา และส่งเสริม 

๔ รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

๕ สรุปรายงานผลการดําเนินการ และประเมินผล (ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมมีการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ) 
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เงื่อนไข :   
                        ๑. เป็นหน่วยงานกรมปศุสัตว์ และควรมีบุคลากรที่จะดําเนินการในเร่ืองของคุณภาพชีวิต 
(ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมาบริการ และอ่ืน ๆ ) 

๒. เป็นหน่วยงานมีการดําเนินการโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (HWP) อย่างต่อเน่ือง  
และดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ทั้งด้านการทํางาน ด้านส่วนตัว ด้าน
สังคม และด้านเศรษฐกิจ 
                    ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขของหน่วยงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ ภายในเวลาที่กําหนด พร้อมภาพกิจกรรมประกอบการรายงาน 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60

จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมิติ 
(ในปี ๒๕๖๐ เป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ๑๐๘ หน่วยงาน และ
เพ่ิมหน่วยงานระดับศูนย์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม ๕๙ 
หน่วยงาน รวมเป็น ๑๖๗ หน่วยงาน) 

หน่วยงาน ๑08 ๑08 167 

 
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๓. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะเวลาที่กําหนด 
๕. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเช่น รูปภาพ แผ่นซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
          ๗. รายงานการดําเนินงานตามโครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน (HWP) 
 
งบประมาณ :  - 
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โครงการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานดว้ยกิจกรรม 5 ส 
 
มิตทิี่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๖.๑ : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชี้วัด  : 6.1.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์   
คําอธบิายตัวชี้วัด : กรมปศสุัตว์ได้กําหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนากรมปศุสัตว์ ด้านพัฒนาองค์กร และ
บุคลากร โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีความปลอดภัยในการทํางาน เกิดภาพลักษณ์ทีดี เป็นสถานที่
น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy WorkPlace) ทําให้บุคลากรในกรมปศสุัตว์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มขีวัญกําลังใจ  
ที่ดี มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์คุณภาพ มคีวามสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  ประจําปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในมิติด้านการทํางาน จึงได้กําหนดนโยบาย
ให้มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยให้ทุกหน่วยงานดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานให้เกิด
บรรยากาศน่าทํางาน สะอาดเรียบร้อยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ บุคลากรกรมปศุสัตว์มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ   
แนวทางการดาํเนนิงาน  

1. ให้ถือเป็นนโยบายสําคัญให้ทุกหน่วยงานนําไปดําเนินการ  
2. แต่งต้ังคณะทํางานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน และนํากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุง

คุณภาพและประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตาม ดูแล รวมทั้งให้คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรม แก้ไขปัญหาอย่าง

ใกล้ชิด 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ ตะหนักในความสําคัญ เพ่ือนํากิจกรรม 5 ส 

ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
5. จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมนิสภาพการณ์หน่วยงานในปัจจุบันของกรมปศุสัตว์ กําหนดนโยบาย
และเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยกิจกรรม 5 ส 

๒ ประกาศนโยบาย แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

๓ ให้ความรู้ และดําเนินกิจกรรม 5 ส 

๔ ตรวจติดตาม ให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด  

๕ สรุปและประเมินผล  

 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
  

64 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการดําเนินการกิจกรรม 5 ส. 

๒ ศึกษา วิเคราะห์ เง่ือนไข ข้อจํากัดในการดําเนินการ 

๓ กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพ้ืนที่ 5 ส กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 

๔ ดําเนินการ ตรวจติดตาม ให้คําแนะนํา และให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด 

๕ สรุปและประเมินผล 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 

๒ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลางการจัดพ้ืนที่  5 ส กรมปศุสัตว์ให้สูงขึ้น 

๓ ดําเนินการตามกิจกรรม 5 ส 

๔ ดําเนินการ ตรวจติดตาม ให้คําแนะนํา และให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด  

๕ สรุป ประเมินผล และให้รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน 

 
เงื่อนไข :  - 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

     
แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง : 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
๓. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะเวลาที่กําหนด 
๕. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเช่น รูปภาพ แผ่นซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
          ๗. รายงานการดําเนินงานตามโครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน (HWP) 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ :  350,000 บาท  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  150,000 บาท (จัดอบรม ค่าวิทยากร ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม 
และรางวัล) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  100,000 บาท (ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม และรางวัล) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  100,000 บาท (ประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจติดตาม และรางวัล) 
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โครงการการเพิ่มประสทิธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
 
มิตทิี่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน (Quality of work-life and Work-life balance) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๖ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๖.๑ : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
ตัวชี้วัด  : 6.1.๔  ระดับความสาํเร็จของการเพ่ิมประสทิธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
คําอธบิายตัวชี้วัด : เครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ 
โดยเป็นผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง สํานักงานปศุสัตว์เขต/จังหวัด หน่วยงานละ ๑ คน รวมเป็น ๑๐๘ 
หน่วยงาน เพ่ือสร้างเครือข่าย สนับสนุน และส่งเสริมการทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้เห็นตัวอย่าง แนวทาง วิธีจัดกิจกรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน  

  สําหรับในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ี
สามารถดําเนินการตามโครงการได้ จึงได้กําหนดหน่วยงานเป้าหมายเพ่ิมขึ้น เป็นหน่วยงานระดับศูนย์ จํานวน ๙๙ 
หน่วยงาน จากเดิม ๑๐๘ เพ่ิมเป็น ๒๐๗ หน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ คน 
เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมควรมีบุคลากรท่ีจะดําเนินการ
ในเร่ืองของคุณภาพชีวิต และดําเนินการโครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางานอยู่แล้ว มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรม เป็นต้น โดยเครือข่ายใหม่ที่เพ่ิมขึ้น จะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ คําแนะนํา แนวทาง วิธีการ จนถึง
สามารถดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครอบคลุมทุกมิติ 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมนิศักยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

๒ วางแผน กําหนดแนวทาง และรายละเอียดการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
การดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๓ ดําเนินการตามแผนและแนวทางที่กําหนด 

๔ ติดตามผลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

๕ สรุปและประเมินผล  
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เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือข่ายในการดําเนินงานปีที่ผ่านมา 

๒ จัดทําแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประจําปี 2562 

๓ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๔ ติดตามผลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๕ สรุปและประเมินผล  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

๑ ทบทวนผลงานและข้อเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือข่ายในการดําเนินงานปีที่ผ่านมา 

๒ จัดทําแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประจําปี 2563 

๓ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๔ ติดตามผลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

๕ สรุปและประเมินผล   

 
เงื่อนไข :  คุณสมบัติของตัวแทนเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                 ๑. ควรเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ เข้าใจ และมีความสามารถในด้านการดําเนินการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน   
       ๒. สามารถวางแผนงาน/โครงการ ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลใหก้รมฯ ทราบ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
       ๓. เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน จูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ได้ดี 
 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด : 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานทีผ่่านมา 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60

จํานวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต (ในปี ๒๕๖๐ เป็นกลุม่เป้าหมายเดิม ๑๐๘ หน่วยงาน 
และเพ่ิมหน่วยงานระดับศูนย์ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม       
๕๙ หน่วยงาน รวมเป็น ๑๖๗ หน่วยงาน) 

หน่วยงาน 108 108 167 
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แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล /หลกัฐานอ้างอิง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
๓. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๔. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ตามระยะเวลาที่กําหนด 
๕. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเช่น รูปภาพ แผ่นซีดี  

 ๖. Website ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 
          ๗. รายงานการดําเนินงานตามโครงการสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน (HWP) 
          ๘. ทําเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
งบประมาณ :  - 
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บทที ่5 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ จํานวน 20 แผนงาน/
โครงการมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต และผู้รับผิดชอบระดับกลุ่ม/
ฝ่ายของกองการเจ้าหน้าที่  
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ภาคผนวก 1 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว ์
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ภาคผนวก 2 
 

ข้อสรุปจากโครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการ 
 

กลุ่ม 1  
มิติท่ี1 ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 

1. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน มีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง
หรือสิ่งที่ดีขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
1.1.การสรรหา/บรรจุ/แต่งต้ัง การบริหารทรัพยากรบุคคล มีกฎระเบียบ ข้อบังคับรองรับที่ชัดเจนและมี
สํานักงาน ก.พ./อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ช่วยกลั่นกรอง 
1.2.มีกลไกในการสรรหาและเลือกสรร บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเข้าสู้กรมปศุสัตว์
(นักเรียนทุนUIS/ไทยพัฒน์) 
1.3.มีการใช้ Outsource ในกระบวนการสรรหา(การสอบแข่งขัน/คัดเลือก) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
โปร่งใสและช่วยลดขั้นตอน งบประมาณ 

2. จุดอ่อน/ท้าทาย/ต้องพัฒนา 
2.1.ในปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้น แต่มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ(ภูมิภาค)และขาดความรู้ 
ทักษะในงานทําให้ผลการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพ 
2.2.การกําหนดให้มีเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพครบทุกตําแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน) 
2.3.การกําหนดตําแหน่ง ปศุสัตว์อําเภอให้ครบทุกสายงาน (สัตว์แพทย์/สัตวบาล/นวก.สัตวบาล
นายสัตวแพทย์) เพ่ือสะดวกในการสรรหา 
2.4.แผนการสืบทอดตําแหน่ง(Succession Plan)โดยจะต้องมีการรับรู้ของหน่วยงาน เพ่ือให้ข้าราชการ
ได้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

3. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจไหนที่ท้าทายหรือต้องพัฒนา
ให้ดีย่ิงขึ้น 
3.1.ในปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้น แต่มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ (ภูมิภาค)และขาดความรู้ 
ทักษะในงานทําให้ผลการปฏิบัติงาน ไม่มีประสิทธิภาพ 
3.2.การกําหนดให้มีเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพครบทุกตําแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงาน) 
3.3.การกําหนดตําแหน่ง ปศุสัตว์อําเภอให้ครบทุกสายงาน (สัตว์แพทย์/สัตวบาล/นวก.สัตวบาล
นายสัตวแพทย์) เพ่ือสะดวกในการสรรหา 
3.4.แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)โดยจะต้องมีการรับรู้ของหน่วยงาน เพ่ือให้ข้าราชการ
ได้เลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

4. ในมุมมองของท่านคิดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าของกรมปศุสัตว์ควรพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไปในทิศทางใด ทั้งทางด้านกระบวนงาน คน ทรัพยากร และผู้รับบริการ/ผู้รับผลกระทบภายนอกองค์กร 
4.1.มีโครงสร้างกลุ่มงานในระดับอําเภอ เช่นเดียวกับระดับจังหวัด 
4.2.มีบุคลากรด้าน IT เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามนโยบาย Thailand 4.0 
4.3.ควรมีวิเคราะห์งานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจงานในยุค Thailand 4.0 
4.4.การสรรหาและเลือกสรร ควรมีการเพ่ิมการวัดทัศนคติ/ข้อสอบจิตวิทยา เพ่ือให้ได้ คนเก่ง คนดี เข้า
สู้ระบบ 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ 
1.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (4.3,4.4,2.3,4.1,4.2) 
2.ส่งเสริมให้มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพของตําแหน่งประเภทอํานวยการครบทุก
ตําแหน่ง (2.2) 
3.ส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน (ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ) (3.1) 
4.พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้มาซึ่ง คนเก่ง คนดี เข้าสู่กรมปศุสัตว์ (1.1,1.2,1.3,4.4)  

ประเด็น 

ความสําคัญของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม (ต้องทํา/จําเป็น/

เร่งด่วน) (ทําเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใด) (ความสําคัญ -  

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

1   1 20 37 267 4.60 6  16 29 7 153 2.64 1.97 4 
2  3 2 25 28 252 4.34 7 18 29 4  146 2.52 1.83 3 
3     26 32 264 4.55 7 11 28 12 161 2.78 1.78 2 
4      1 12 45 276 4.76  11 30 17  180 3.10 1.66 1 

 
การวิเคราะหแ์รงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พฒันาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงาน 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แรงเสริม/สิง่สนับสนนุ แรงต้าน/อุปสรรค 
1.มีเครือข่าย เช่น อาสาปศุสัตว์  
2.มีอัตรากําลังหลากหลายสายงาน/ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่เป็นขรก./พรก./ลจ.ที่ชัดเจน 
3.มีการวิเคราะห์งานเพ่ือให้ได้อัตรากําลังที่เหมาะสม
4.โครงสร้างมีถึงระดับพ้ืนที่ 
5.มีแผนกลยุทย์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.ขาดความรู้ด้านปศุสัตว์ 
2.การปฏิบัติงานไม่เต็มศักยภาพ(บางหน่วยงาน) 
3.กฎ ระเบียบทางราชการไม่เอ้ืออํานวย 
4.ขาดระบบการบริหารเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.ผู้ปฏิบัติงานบางราย มีทัศนคติที่ผิดๆ 

 
สิ่งที่ต้องทาํเพือ่ลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทาํเพือ่เพิ่มแรงเสรมิ 

1.บูรณการความร่วมมือและประโยชน์ได้รับทุก
เครือข่าย 
2.จัดทําข้อมูลบุคลากรทางปศุสัตว์ ประชากรสัตว์ 
และปริมาณงาน ให้ทันสมัย ถูกต้อง 
3.จัดทําแผนและวิเคราะห์อัตรากําลังบุคลากรให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
4.สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือให้ 
5.สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือให้บุคลากรได้เกิด
ความหลากหลายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

1.มีการสื่อสารและเสริมสร้างแรงจูงใจใหผู้้ปฏิบัติงาน 
๖(กรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) 
2.ส่งเสริมให้หน่วยงานในกรมปศุสัตว์เห็น
ความสําคัญและความจําเป็นในการวิเคราะห์ค่างาน 
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การกําหนดตัวชี้วัด และคา่เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 1 มิติที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที1่.พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

    61 62 63   
1.เพ่ือให้มีการวางแผน
และบริหารกําลังคนให้
สอดคล้องและเหมาะสม
กับภารกิจทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  
 
 
 

1.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําแผนสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ัง ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5     

1.2 1.1 ระดับความสําเร็จ
ในการจัดทําแผนสรรหา 
บรรจุ แต่งต้ัง ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 ร้อยละของความสําเร็จ 

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 90   

2.สนับสนุนให้มีแผนกล
ยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ 
  
  

2.1ระดับความสําเร็จของ
การทบทวนแผนยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   
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การกําหนดตัวชี้วัด และคา่เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 

กลุ่มที่......มิติที่ 1................. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึง "คนเก่ง คนดี               
มีจิตสาธารณะ" เขา้สู่กรมปศุสัตว์ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

    61 62 63   
1.เพ่ือให้มีแผนการสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ังให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 
  
  
  
  

1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน 
สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 
  

- 
  

- 
  

  
  

1.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
ตามแผนสรร บรรจุ แต่งต้ัง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  
  

100% 
  

100% 
  

  
  

1.3 ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํา 
Career path ตําแหน่งอํานวยการ 

50% 
  

75% 
  

100% 
  

  
  

2.เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหาร 
ราชการอย่างเป็นระบบ 
  
  
  

2.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําแผน 
สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 
(Succession Plan) 

ระดับ 5 
  
  

- 
  
  

- 
  
  

  
  
  

2.2 ร้อยละของจํานวนตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญท่ี 
ดําเนินการตามแผน 

- 
  

20% 
  

40% 
  

  
  

3.เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการ
บุคลากรและพัฒนากําลังคน
คุณภาพ 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาเป็น 
Smart DID  

60% 
  

80% 
  

100% 
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กลุ่ม 2  
มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

 
1. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปจัจุบัน มีอะไรบ้างทีเ่ปน็จุด

แข็งหรือสิ่งทีดี่ขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  
จุดแข็ง 
1.1 มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่แน่นอน ชัดเจน 
1.2 มรีะบบสารสนเทศ 
2.ฐานข้อมูลยังไม่ครบถ้วนต้องพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 
3.ทําบัตร Smart Card 
4.มีแผนงบประมาณในด้านพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
จุดอ่อน 
1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไมท่ั่วถึงทุกสายงาน 
1.2 ขาดการสนใจระบบสารสนเทศ 
 
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ 
1.เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณค่าใช่จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม 
2.พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้องพร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์อยู่
เสมอ 
3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

ประเด็น 

ความสําคัญของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน 
ผลต่างของ 

(Gap) 

ลําดับต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม (ต้องทํา/จําเป็น/
เร่งด่วน) (ทําเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใด) (ความสําคัญ -  

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

1.   7 24 27 252 4.34 5  21 25 7 150 2.59 1.76 1 
2.   1 16 41 272 4.69 3  8 34 12 1 174 3 1.69 2 
3.     3 13 42 272 4.67   8 29 18 3 190 3.28 1.40 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

101 
 

 
 

การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 

แรงเสริม/สิง่สนับสนนุ แรงต้าน/อุปสรรค 
1.นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
2.ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

1.งบประมาณไม่พียงพอ 
2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเช่ียวชาญในเรื่อง
เทคโนโลยี 
3.การบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
สิ่งที่ต้องทาํเพือ่ลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทาํเพือ่เพิ่มแรงเสรมิ 

1.การจัดทําแผนงาน / โครงการในการพัฒนา
บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมและมีความเหมาะสม 
2.การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเร่ืองเทคโนโลยี 
3.นโยบายจากผู้บริหารที่ชัดเจนให้มีการบูรณา
การร่วมกันทุกหน่วยงาน 

1.นํานโยบายไทยแลนด์4.0ของรัฐบาล มาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทําแผนงาน/ โครงการในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสทิธิภาพ 
2.สนับสนุนให้บุคลากรเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างทั่วถึง 
3.การปรับปรุง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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การกําหนดตัวชี้วัด และคา่เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
      

     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

    61 62 63   
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือยกระดับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.1 ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อปี 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ60 ร้อยละ70   

 2. เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความทันสมัยและรวดเร็ว 

2.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ในระบบ PM 

นําร่อง
หัวหน้า
ส่วน

ราชการ 

หัวหน้า
ส่วน

ราชการ  

 ทุก
ตําแหน่ง 

  

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90  
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กลุ่ม 3 
มิติด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
1. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปจัจุบัน มีอะไรบ้างทีเ่ปน็จุดแข็ง

หรือสิ่งที่ดีขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
1) มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการ

บริหารงาน/การทํางานเป็นทึม เช่น หลักสูตร นปส.1, นปส. 2, new wave ของ สนง. ก.พ./หลักสูตรการเจรจา
ต่อรองตามนโยบายประชารัฐ (ของกรมฯ) 

2) ยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น เช่น ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้, โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยา
ภาคสนาม การฝึกอบรมผู้นําการตรวจประเมินภายใต้ ISO 19011 

3) มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่ชัดเจน 
ซึ่งสามารถนําผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคลมาพัฒนาบุคคลได้ 

2. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจไหนที่ทา้ทายหรือต้อง
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

1) นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้เช่ือมโยงกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3) พํมนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 

3. ในมุมมองของท่านคิดว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่กองการเจ้าหนา้ทีค่วรทําอะไรเพิ่มเติม
นอกเหนือจากสิ่งที่ดําเนินการอยู่ 

1) พัฒนาเทคนิคการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอ่ืนๆ เช่น การหมุนเวียนงาน (rotation) 
4. ในมุมมองของท่านคิดว่าในอีก 3 ปีขา้งหนา้ของกรมปศสุัตว์ควรพัฒนาด้านการบรหิารทรพัยากร

บุคคลไปในทิศทางใด ทั้งทางด้านกระบวนงาน คน ทรพัยากร และผูร้ับบริการ/ผู้รบัผลกระทบ
ภายนอกองคก์ร 

1)  นําระบบ IT  มาใช้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร 
2) มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็น Smart Officer 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏัติงานให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในกรม ใหม้ีศักยภาพและพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง ทํางานให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (เช่น การหมุนเวียนงาน, การจัดการความรู้) 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
 4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือรองรับภารกิจของกรม 
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ประเด็น 

ความสําคัญของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม (ต้องทํา/จําเป็น/

เร่งด่วน) (ทําเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใด) (ความสําคัญ -  

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

1   2 24 32 262 4.51  1 19 33 5 158 2.72 1.79 2 
2   1 28 29 260 4.48 2 21 30 5  154 2.65 1.83 1 
3    5 27 26 253 4.36 1 21 27 9  160 2.75 1.61 4 
4    1 29 28 259 4.46 3 12 39 4  160 2.75 1.71 3 

จากการวิเคราะห์หาค่า GAP กลุ่ม 3 พิจารณาแล้วเห็นผลต่างใกล้เคียงกันและประเด็นน้ันจะสอดคลอ้งกันอยู่ 
เห็นควรรวบเป็นประเด็นเดียว คือ 

“พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพฒันาบคุลากรให้พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง” 
 

การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาบคุลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แรงเสริม/สิง่สนับสนนุ แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีระบบ PM และ KM 
2. กรมสนับสนุน/ส่งเสริมบุคลการเข้ารับการ

อบรม/ศึกษาต่อ 
3. มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาชีพเฉพาะ 
4. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

ผ่าน web site ของ กกจ. 

1. ไม่มีการนําระบบ PM มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ระบบอุปถัมป์ใน

การประเมิน ไม่ได้วัดจากผลงาอย่างแท้จริง 
3. ขาดหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 
4. ทัศนคติของบุคลากรไม่เห็นความสําคัญของการ

พัฒนาตนเอง เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม/การ
เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Rotation) 

5. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

สิ่งที่ต้องทาํเพือ่ลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทาํเพือ่เพิ่มแรงเสรมิ 
1. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ 
2. มีการนําระบบ PM มาใช้อย่างจริงจัง 
3. มีการวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรที่

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ/ application เพ่ือนํามาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
(road Map) อย่างต่อเน่ือง 

3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาตนเอง 

4. วิเคราะห์ความต้องการ/ความจําเป็นในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม 

 
สรุปปัจจัยแหง่ความสาํเร็จที่ต้องทํา (เพือ่ลดแรงต้านหรือเพิ่มแรงเสริม) มากําหนดเป็นเป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ ดังนี ้

1. เพ่ือให้มีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกําหนดตัวชี้วัด และคา่เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
มิติที่ 3 ประสทิธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาบคุลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

    61 62 63   
1. เพ่ือให้มีการนําระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการด้วยระบบ
เทคโนโลยี 

วิเคราะห์
และ

วางแผน 

พัฒนา
โปรแกรม

การ
ประเมินผล 

นํา
โปรแกรม
ไปใช้นํา
ร่อง 

สํานัก/กอง 
ที่มีความ
พร้อม 

  

2. เพ่ือให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 
บุคลากรของกรมปศุสัตว์ 

จัดทําแผน ดําเนินการ
ตามแผน 

ดําเนินการ
ตามแผน

และ
ประเมินผล 
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กลุ่มท่ี 4 

มิติท่ี 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (A) การส่งเสริมให้การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. กรมฯมีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน         
สายอาชีพ (Career Path) 

1. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นธรรม 

2. การบรรจุแต่งต้ังมีการประกาศสอบแข่งขั้น-
คัดเลือกอย่างทั่วถึง 

2. กรอบตําแหน่งเป็นอุปสรรค์ต่อการปฏิบัติงาน 

3 การประเมินบุคคลและผลงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 

3 ไม่มกีารแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน 

4. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํา         
กรมปศุสัตว์ (รบัเรื่องร้องทุกข์) จากการแต่งต้ัง         
ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

4. ไม่มีกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
สั่งให้รับผิดชอบงาน 

 
5. ความไม่มั่นใจในระบบ (Career Path) ที่ต้ังไว้ทํา
ให้ข้าราชการขาดความเช่ือมั่นในระบบ เช่น            
การแต่งต้ังโยกย้าย การเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

 
6.ขาดหลักสูตรการอบรมด้านจริยธรรมแก่บริหารใน
ระดับส่วนภูมิภาค จึงทําให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการประเมนิพิจารณาความดี
ความชอบ 

 7. ไม่มีการบรรจุตําแหน่งที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะ 
เช่น การพัสดุ/การเงิน สายงานสนับสนุน เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ( B ) บทบาทของผูน้าํองค์กรต่อการตัดสินใจด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล  
เพื่อการกํากับดูแลองค์กรทีดี่ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. จัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ               
กรมปศุสัตว์  

1.กรมปศุสัตว์ ออกกฎ ระเบียบต่างๆ แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคทําให้ข้าราชการ
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบดังกล่าวไม่ถูกต้อง 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว์ 2. บุคคลที่ได้รบัการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมประจํากรมปศุสัตว์ ศักยภาพไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมปศุสัตว์ 

3. ช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง และมี
การต้ังศูนย์รับข้อร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ 

3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ และกระบวนการการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรม ไมท่ัว่ถึงและข้อมูลไม่
เพียงพอต่อการเผยแพร่ถึงพ้ืนที่ภูมิภาค  

4. การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของกรม 
ปศุสัตว์ (ITA) 

4. กรมปศสุัตว์ ไม่แจ้งประกาศตําแหน่งว่างเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเรื่องการขอ ย้ายลงตําแหน่ง
ตามท่ีต้องการ 

5. กรมปศสุัตว์ กําหนดให้มีการส่งเสริมจริยธรรม 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5. กรมปศสุัตว์ ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ใน
ตําแหน่งว่างทําให้ขาดผู้ปฏิบัติงาน และความ
ต่อเน่ือง 

6. กรมปศสุัตว์ กําหนดให้มแีผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล 

 

7. กรมปศสุัตว์ สั่งการกําชับในเร่ืองการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

 

8. กรมปศสุัตว์ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลาง
ของกรมปศุสัตว์ 

 

  

ประเด็น 

ความสําคัญของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม  

(ต้องทํา/จําเป็น/เรง่ด่วน) (ทําเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใด) 
(ความสําคัญ  

-  

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

A      58 290 5  5 47 6  175 3.02 1.98 1 
B    6 52 284 4.9  5 49 4  173 2.98 1.91 2 

หมายเหตุ :  

A ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ การส่งเสริมให้การบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

B  บทบาทของผู้นาํองค์กรต่อการตัดสนิใจด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อการกํากับดูแลองคก์รที่ดี 
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การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การตัดสนิใจของผู้นําองค์กรในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการกํากับดูแลองค์กรที่ดี 
แรงเสริม/สิ่งทีส่นับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. มีการจัดต้ังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมปศุ
สัตว์ 
2. มีคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมปศุสัตว์ 
3. มีช่องทางร้องเรียนหลากหลายช่องทางเลือกใช้
บริการ 
4. กรมปศสุัตว์มีแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. กรมปศสุัตว์ มีแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล 
6. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ 
7. ใหค้วามรู้และรับฟัง ความคิดเห็นและบูรณาการ 
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 

1. ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใน
ส่วนภูมิภาค 
2. หลักเกณฑ์ และกระบวนการแต่งต้ังไม่มีการ
เผยแพร ่
3. กรมปศสุัตว์ไม่เปิดเผยข้อมูลตําแหน่งว่างเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องการขอย้ายลงตําแหน่ง 
4. กรมปศสุัตว์ไม่แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งว่างลง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมให้การบริหารทรพัยากรบคุคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
แรงเสริม/สิ่งทีส่นับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1. กรมปศสุัตว์มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (career path) 
2. มีการสรรหามีการประกาศอย่างทั่วถึง 
3. การประเมนิบุคคลและผลงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 
4. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม
ปศุสัตว์ 
5. หลักเกณฑ์การประเมินการเลื่อนระดับและการสรร
หาบุคลากรตามผลงานและสมรรถนะ ชัดเจน โปร่งใส 
 

1. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นธรรม 
2. กรอบตําแหน่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
3. ไม่มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน 
4. ไม่มีกรอบการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
มอบหมายงาน 
5. ความไม่มั่นใจในความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) 
6. ไม่มีการอบรมด้านจริยธรรม ในส่วนภูมิภาค 
7. ไม่มีการหมนุเวียนงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

 
สิ่งที่ต้องทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งที่ต้องทําเพ่ือลดแรงต้าน 

1. มีการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career path) ประจําปี 
2. การประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล
และผลงานของผู้ขอรับการประเมิน 
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กลุ่ม 5 

มิติด้านคณุภาพชีวติการทํางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 
 

1. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปจัจุบัน มีอะไรบ้างทีเ่ปน็จุดแข็งหรือ
สิ่งที่ดีขององคก์ร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
1.1 ผู้บริหารให้ความสําคัญ (สนับสนุนนโยบาย+งบประมาณ) เก่ียวกับสภาพแวดล้อม สถานที่ทํางาน A 
1.2 ผู้บริหารให้ความสําคัญ รับฟัง ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน B 
1.3 มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ชัดเจน นําไปสู่การปฏิบัติ A 
1.4 มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม การดําเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต B 
1.5 มีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม เหนือจากรัฐจัดให้ เช่น สหกรณ์ฯ ฌาปนกิจสงเคราะห์  การช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ 5 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ C 
1.6 มีการจัดสวัสดิการที่ดี เช่น C 

- การปรับปรุงโรงอาหารท่ีถูกสุขอนามัย 
- จัดให้มีห้องสมุดสําหรับสืบคน้ข้อมูลทาง Net 
- ส่งเสริมใหม้ีการออกกําลังกาย 
- มีการตรวจสุขภาพประจําปีและตรวจติดตาม 

2. ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจไหนที่ทา้ทายหรือต้องพัฒนา
ให้ดีย่ิงขึน้ 
2.1 ควรจัดให้มีสวัสดิการเพ่ิมเติมมากขึ้น และครอบคลุมทุกหน่วยงาน เช่น จัดให้มกีารตรวจสุขภาพประจําปี 

การออกกําลังกาย รถรับ-ส่ง นันทนาการ C 
2.2 จัดกิจกรรมทีส่ง่เสริมความสัมพันธ์ในหน่วยงานมากขึ้น B 
2.3 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกําลงัใจอย่างเสมอภาค C 

3. ในมุมมองของท่านคิดว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่กองการเจ้าหนา้ทีค่วรทําอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่ง
ที่ดําเนินการอยู่ 
3.1 หน่วยงานควรจัดให้มีหอ้งพยาบาล อุปกรณ์ต่างๆ เบ้ืองต้นสําหรับดูแล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรณีเจ็บป่วย C 
3.2 ต้องการให้หน่วยงานเป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานและมีความปลอดภัย A 
3.3 มีอุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ A 
3.4 สร้างคู่มือที่เป็นมาตรฐานเพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน D 
3.5 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน B 
4. ในมุมมองของท่านคิดว่าในอีก 3 ปีขา้งหนา้ของกรมปศสุัตว์ควรพัฒนาด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลไป

ในทศิทางใด ทั้งทางด้านกระบวนงาน คน ทรัพยากร และผู้รับบริการ/ผู้รบัผลกระทบภายนอกองค์กร 
4.1 เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องการทํางาน ครอบครัวมีความสุข มรีะบบสารสนเทศที่

รองรับในการทํางาน มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทํางาน อํานวยความสะดวก ไม่มีหน้ีสินหรือการให้อัตรา
ดอกเบ้ียพิเศษ E 

4.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทํางานและพัฒนาผลงาน D 
4.3 บุคลากรกรมปศุสัตว์มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้อม สถานที่ทาํงาน อุปกรณ์ที่

กรมจัดให้ มีทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีจิตบรกิารที่ดี A 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ 

A. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ทีท่าํงานให้มีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

B. มีการส่งเสริมการทํางานเป็นทีม จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
C. พัฒนาสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ให้เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากร 
D. ส่งเสริมใหม้ีการจัดระบบ วิธีการทํางานที่เหมาะสมและชัดเจน รวมทั้งมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การทํางาน 
E. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

 

ประเด็น 

ความสําคัญของประเด็นนี ้ สถานภาพปัจจุบัน ผลต่างของ (Gap)

ลําดับ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม (ต้องทํา/จําเป็น/

เร่งด่วน) (ทําเรื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใด) (ความสําคัญ -  

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

A   1 1 17 39 268 4.621   2 32 15 9 205 3.534 1.09 4 
B  1 2 25 30 258 4.448   9 27 17 5 192 3.31 1.14 3 
C     2 27 29 259 4.466   10 29 16 3 186 3.207 1.26 2 
D     5 28 25 252 4.345 1 10 30 17   179 3.086 1.26 2 
E       19 39 271 4.672 1 12 29 12 4 180 3.103 1.57 1 

 
จากการวิเคราะห์หาค่า GAP กลุ่ม 5 พิจารณาแล้วเห็นผลต่างใกล้เคียงกันและประเด็นน้ันจะสอดคลอ้งกันอยู่ 
เห็นควรรวบทั้ง 5 ประเด็นเป็นข้อเดียวคือ 
 

“เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิติกับการทํางาน” 
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การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เสริมสร้างคณุภาพชวิีตและความสมดุลระหว่างชีวิติกับการทาํงาน 
 

แรงเสริม/สิง่สนับสนนุ แรงต้าน/อุปสรรค 
5. ผู้บริหารกําหนดเป็นนโยบายและให้
ความสําคัญ 
6. มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจําปี พ.ศ. 2560-2564 
7. มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคู่มือการดําเนินงาน
คุณภาพชีวิต 
8. มีสวัสดิการต่างๆ ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ 
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ฌาปนกิจสงเคราะห์  
เคหะสงเคราะห์ ทุนต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกันกลุ่ม 

6. งบประมาณจํากัด 
7. บุคลากรไม่ใหค้วามสําคัญอย่างจริงจังและมีทัศนคติ

เชิงลบ 
8. เครือข่ายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนคนทําให้ขาดความรู้

ความเข้าใจ ความต่อเน่ือง 
9. สวัสดิการไม่ตรงตามความต้องการ 
10. สภาพแวดล้อม สถานทีท่ํางาน อุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงานไม่เอ้ือต่อการทํางาน 

 
สิ่งที่ต้องทาํเพือ่ลดแรงต้าน สิ่งที่ต้องทาํเพือ่เพิ่มแรงเสรมิ 

4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 
5. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วถึง 
6. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
7. สํารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้าน

สวัสดิการ 
8. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานให้เอ้ือ

ต่อการปฏิบัติงาน 
9. ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม สรา้งความสัมพันธ์

ในหน่วยงานและเครือข่าย 

5. ให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสตัว์ดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง 

6. ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทั่วถงึ 
7. สร้างเครือข่ายฯ เพ่ิม 
8. พัฒนาสวัสดิการของกรมฯ ให้เหมาะสมกับความ

ต้องการและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร 

9. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบวิธีการทํางานที่เหมาะสม
และชัดเจน 

 
สรุปปัจจัยแหง่ความสาํเร็จที่ต้องทํา (เพือ่ลดแรงต้านหรือเพิ่มแรงเสริม) ที่สาํคัญๆมากําหนดเป็นเป้าประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

3. ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวติอย่างจริงจัง 
4. สร้างความสัมพันธ์ในหนว่ยงานและเครือข่าย 
5. พัฒนาสวัสดิการของกรมฯ ให้เหมาะสมกับความต้องการ มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 
สรุปเป้าประสงค์เป็น “เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดลุ 
                          ระหว่างชีวิตกับการทํางาน” 
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การกําหนดตัวชี้วัด และคา่เป้าหมายในแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
กลุ่มที่ 5 

ยุทธศาสตร ์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

     
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

    61 62 63   
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
กรมปศุสัตว์ใหม้ีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน 
  
  
  

5.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   

5.2 ร้อยละของหน่วยงานที่
เข้าร่วมมีการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ครบทุกมิติ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  ร้อยละ 90   

5.3 ระดับความสําเร็จของ
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายการมีส่วนร่วมการ
ดําเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5   

5.4 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่
เข้าร่วมดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90   
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ภาคผนวก 3 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 
กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติโครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล             

(HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560             
ณ บัววัฒนา รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาดังต่อไปน้ี 

วิทยากร 
 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 นายพนม มีศิรพัินธ์ุ 

นายไตรเทพ  ณรงค์อินทร์ 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 

 

กลุ่มที่ 1            

1 นายไกรวรรณ  หงส์ยันตรชัย สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
2 น.ส.กาญจนา  ธรรมรัตน์ กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
3 นายสิริพงศ์  สุขถาวรเจริญพร สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4 นายปภังกร  ปิติวัฒนา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
5 นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม สํานักงานปศุสัตว์เขต 1 
6 นายรณกร  กษิราช่วยรอด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
7 นายสุรชัย  บํารุงโมสิโก สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
8 นางทัศนีย์  ภูเขาทอง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ 
9 นายไตรเทพ  ณรงค์อินทร์ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
10 นางรวีวรรณ  มรรควิน กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ 
11 น.ส.พฤษชาติ  มหาศิร ิ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มที่ 2 

1 นายเธียรชัย  อนงค์รักษ์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
2 นายอัตพงศ์  นาคะปักษิณ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
3 นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4 นางเดือนเพ็ญ  ธัญญะวานิช สํานักงานปศุสัตว์เขต 2 
5 นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธ์ิ สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 
6 นายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
7 นายณัฏฐ์ปพน  เดือนแจ้ง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี 
8 นายศิริ  พรรณศิร ิ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
9 น.ส.บุญศรี  ทองผ่องสวัสด์ิ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
10 นางสุวีณา  พันธ์ุฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
11 น.ส.พัชนินทร์ เดชพันธ์ุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
12 น.ส.วันวิษา ชมภูวิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
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กลุ่มที่ 3 

1 นายธานี ภาคอุทัย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
2 นายอานุภาพ เส็งสาย สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
3 น.ส.บุณิกา จุลละโพธิ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
4 นายฉัตรพณ  ไพพินิจ กองแผนงาน 
5 น.ส.สาวิตรี บุญเพชร สํานักงานปศุสัตว์เขต 3 
6 นายสมเกียรติ  พันธ์ศรี สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7 นายสมพงษ์  ผิวสวยคํา สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด.ฉะเชิงเทรา 
8 นางภัทรวรรณ ล่ําดี กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
9 น.ส.รวิวรรณ สุวรรณพันธ์  กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
10 น.ส.ช่ืนกมล  มงคลศิลป์ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
11 นายเลอสรร ศริิปาลกะ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
12 น.ส.ณัฐสุดา วิปรวณิชย์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มที่ 4        

1 นายสมนึก  เจริญพจน์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
2 น.ส.พนม  ใสยจิตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
3 นายชาคริต ศรีภูมิจันทร ์ กองสารวัตรและกักกัน 
4 นายพงศธร  โกนิล สํานักกฎหมาย 
5 น.ส.พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 
6 นายอัครเดช รัตนวิไล สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 
7 นายสมคิด บุญชัย สสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด.พะเยา 
8 นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
9 นายกฤชฐา นาควิจิตร กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 
10 นายสิรภพ  เดชพันธ์ุ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที ่
11 นางจินตนา มากพุ่ม กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที ่
12 น.ส.ชุติมา  ม่วงไหมทอง กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มที่ 5 

1 น.ส.อิสราภรณ์  ชัยมะโน สํานักงานเลขานุการกรม 
2 น.ส.ดรุณี  โสภา สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ 
3 น.ส.พัชมน  เจริญสวัสด์ิ กองคลัง 
4 นางสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
5 น.ส.โชติมา  ประเสริฐสินเจริญ สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 
6 นายอาคม วันเพ็ญ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 
7 นายอภิเดช  จันทร์มา สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย 
8 นางปิยะนาถ พุมดวง กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
9 นางวันเพ็ญ เอกชน กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
10 นางสําอางค์ ช้างอยู่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 
11 นางศศิธร  จารุพงศกร กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
12 น.ส.ประภาทิพย์  สุดวรรค กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
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 คณะทาํงานโครงการ 

1. นางวาสินี  พุกจินดา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจ้าหน้าที ่
2. น.ส.ชุติมา  ม่วงไหมทอง นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
3. น.ส.นราพรรณ  พันธ์ุฤทธ์ิ นักจัดการงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าที่ 

 

คณะผู้จัดทํา 

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง  กองการเจ้าหนา้ที่ 
นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 
น.ส.รวิวรรณ  สุวรรณพันธ์ุ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางศศิธร  จารุพงศกร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ	
น.ส.วันวิษา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
น.ส.จารุภัทร ขวัญเย้ือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
น.ส.ศุนิศา  พินธะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง นักทรัพยากรบุคคล	
น.ส.พฤษชาติ  มหาศิร ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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