
















































มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1 : เพื่อใหมีการวางแผนและบริหารกําลังใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและดําเนินการบริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราการเกษียณอายุราชการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลการใชแผนอัตรากําลังของกรม

ปศุสัตว ประกอบการบริหารอัตรากําลังของ

กรมปศุสัตว วิเคราะห สรุปผล และ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการใน

ปที่ผานมา

2 สัปดาห

2 แจงหนวยงานทบทวนการวิเคราะหความ

ตองการอัตรากําลังเพื่อทดแทนการเกษียณ

และรองรับภารกิจในอนาคตของหนวยงาน

2 เดือน

3 ศึกษา วิเคราะห สรุปผล และปรับปรุง

รายละเอียดแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว 

เสนอผูบริหารเห็นชอบ และมีการดําเนินการ

เผยแพร ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานถือ

ปฏิบัติเพื่อใชประกอบการบริหารอัตรากําลัง

ของหนวยงาน

1 เดือน

แผนอัตรากําลัง

ของกรมปศุสัตว   

 ป 2561-2563

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง 

รวมกับ

หนวยงานใน

สังกัดกรมปศุ

สัตว

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน กรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



4 ติดตามและประเมินผลการใชแผน

อัตรากําลังของกรมปศุสัตว ประกอบการ

บริหารอัตรากําลังของกรมปศุสัตว เชน การ

จัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุ

ราชการ การขออัตราพนักงานราชการ

ทดแทนการเกษียณอายุราชการของ

ลกจางประจํา

6 เดือน

5 วิเคราะห สรุปผล และจัดทําขอเสนอแนะ

เสนอผูบริหาร ภายในสิ้นปงบประมาณ
1 เดือน



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2 : สนับสนุนใหมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัด 1.2.1 : ระดับความสําเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) กรมปศุสัตว

          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ทบทวนผลงานและขอเสนอแนะการ

ปรับปรุงการดําเนินการในปที่ผานมา เพื่อ

จัดทํารางแผนปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

2 สัปดาห

2 จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Action Plan) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผูบริหาร

เห็นชอบ และดําเนินการเผยแพร 

ประชาสัมพันธ

3 สัปดาห

3 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร

บุคคล (Action Plan) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส

1 สัปดาห

แผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล (Action 

Plan) กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ

 2562

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง 

และคณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



4 วิเคราะหปญหา และสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 สัปดาห

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมเสนอ

ผูบริหารเห็นชอบ ภายในสิ้นปงบประมาณ

 2563

1 สัปดาห



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1 : เพื่อใหมีแผนการสรรหา บรรจุ แตงตั้งใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด 2.1.1 :ระดับความสําเร็จในการจัดทําและดําเนินการตามแผนการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ที่มีประสิทธิภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการในตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ
3 วัน

กลุมสรรหาและ

บรรจุแตงตั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ 

2.1 จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา

2.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ

3 ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการใน

ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ
  2 เดือน

3.1 ประสานงาน แจงรายละเอียดการจางดําเนินการสอบ

คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ กับ

หนวยงานที่ดําเนินการบริหารจัดสอบครบวงจร 

(outsource) ตั้งแต การรับสมัครออนไลน การจัดสถานที่

สอบ การพิมพขอสอบ มาตรการปองกันการจัดเก็บ

ขอสอบ การเตรียมการสอบตาง ๆ เปนตน
3.2 ประสานงานกับกรมสุขภาพจิต ในการขอขอสอบ

จิตวิทยาเพื่อใชในการคัดเลือก
3.3 จัดทําประกาศรับสมัครใหครอบคลุม ครบถวน ชัดเจน

 โดยเปนไปตามมติที่ประชุม และเสนอกรมลงนาม

ระดับความสําเร็จใน

การจัดทําและ

ดําเนินการตามแผน

สรรหา บรรจุ แตงตั้ง

 ที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในตําแหนงสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2

2 สัปดาห

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

3.4 ประกาศรับสมัครสอบเปดเผย ทั่วถึง และตรง

กลุมเปาหมายที่ตองการ โดยประกาศในเว็บไซต กองการ

เจาหนาที่ เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. ตลอดจนชองทางอื่นๆ 

กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 5 วันทําการ
3.5 ตรวจสอบระบบรับสมัครกอนวันเปดรับสมัคร

3.6 รับสมัครตามระยะเวลาที่กําหนด

3.7 เมื่อปดรับสมัครแลว ประสานงานกับหนวยงานที่

ดําเนินการบริหารจัดสอบครบวงจร (outsource) จัดสง

รายชื่อผูสมัคร เพื่อเจาหนาที่จะไดตรวจสอบความถูกตอง

3.8 จัดทํารางประกาศรายชื่อผูสมัคร ระเบียบการสอบ

และตารางสอบเสนอกรมอนุมัติ
3.9 ประกาศรายชื่อผูสมัครฯ กอนวันสอบไมนอยกวา 5 

วันทําการ
3.10 ประสานงานกับหนวยงานที่ดําเนิการบริหารจัดสอบ

ครบวงจร (outsource) เพื่อตรวจสอบความพรอมในการ

สอบขอเขียน และนัดวัน เวลา จัดพิมพขอสอบ
3.11 ดําเนินการสอบขอเขียน

3.12 การประมวลผลสอบขอเขียน และการเตรียมสอบ

สัมภาษณ
3.13 จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ กําหนด

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ
3.14 ดําเนินการรับเอกสารของผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ

3.15 ดําเนินการสอบสัมภาษณ

3.16 การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได

4 รายงานผลการดําเนินการไปยัง ก.พ. พรอมสงเอกสารที่

เกี่ยวของ
1 สัปดาห

5 ติดตามประเมินผลหนวยงานทีไดรับการบรรจุขาราชการ

ใหมจากการสรรหาและเลือกสรร 1 สัปดาห



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1 : เพื่อใหมีแผนการสรรหา บรรจุ แตงตั้งใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 2.1.2 : รอยละของความสําเร็จในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงอํานวยการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมคณะทํางาน Career Path ทบทวนผลการดําเนินงานและ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการในปที่ผานมา และ

กําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2563  เสนอผูบริหารเห็นชอบ

2 แจงหนวยงานที่เปนตําแหนงเปาหมายการดําเนินการ จัดทํา

รายละเอียดการกําหนดเสนทางความกาวหนา และกรอบสั่งสม

ประสบการณและหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง

3 คณะทํางาน Career Path พิจาณาเห็นชอบ (ราง) Career Path

 และกรอบสั่งสมประสบการณและหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 

ของตําแหนงเปาหมาย และนําเสนอผูบริหารเห็นชอบเพื่อจัดทํา

ประชาพิจารณ

4 ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ  โดยมีการเสนอผูบริหารอนุมัติ 

(ราง)  Career Path และกรอบสั่งสมประสบการณและ

หลักเกณฑการเขาสูตําแหนง  และสรุปผลการสํารวจความ

คิดเห็น เสนอคณะทํางาน Career Path เพื่อทบทวน (ราง) 

Career Path เสนอผูบริหารเห็นชอบเพื่อเสนอ อ.ก.พ. กรมปศุ

สัตว ตอไป

5 อ.ก.พ. กรมปศุสัตว พิจารณาอนุมัติ (ราง)  Career Path และ

กรอบสั่งสมประสบการณและหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง 

เห็นชอบใหประกาศใช  และดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ 

นําไปสูการปฏิบัติ

เสนทาง

ความกาวหนา 

(Career Path) และ

กรอบสั่งสม

ประสบการณและ

หลักเกณฑการเขาสู

ตําแหนงประเภท

อํานวยการ ตาม

แผนที่คณะทํางาน

กําหนด

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง และ

คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1.2 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงประเภทอํานวยการ กรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ขึ้นอยูกับนโยบายของกรมปศุสัตว 



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2 : เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัด 2.2.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Plan)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1  1.1 ศึกษา คนควาขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 4 เดือน ระดับความสําเร็จ

(Succession Plan) ในการจัดทําแผน

1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจ

โครงสรางองคกร และตําแหนงงานทั้งหมดของกรมปศุสัตว
สรางความตอเนื่อง

2 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ในการบริหารราชการ

ผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ  (Succession Plan)

3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 1 สัปดาห

ผูสืบทอดตําแหนง

4 จัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญ พรอมสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตว 5 เดือน

ที่มีตอหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกฯ

5 สรุปรายงานผลตอคณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ

กลุมสรรหาและ

บรรจุแตงตั้ง

1 สัปดาห

1 สัปดาห

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.3 : เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการบุคลากรและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 2.3.1 :  รอยละของบุคลากรกําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาความรู

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงรายชื่อบุคลากรกําลังคน

คุณภาพกรมปศุสัตว

3 เดือน กลุมพัฒนาบุคลากร

2 วางแผนจัดทําระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและพัฒนา

กําลังคนคุณภาพ

2 เดือน

3 ดําเนินการพัฒนากําลังคน

คุณภาพกรมปศุสัตว

5 เดือน

4 ประเมินและรายงานผลเสนอกรม

ปศุสัตว

2 เดือน

5 ติดตามและรายงานผลการพัฒนา

กําลังคนคุณภาพกรมปศุสัตวและ

เสนอกรมปศุสัตว

2 เดือน

บุคลากรกําลังคน

คุณภาพกรมปศุสัตว

ไดรับการพัฒนา

ความรูในการ

ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1 : เพื่อใหสัดสวนคาใชจายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพ (Productivity) บุคคล 
ตัวชี้วัด 3.1.1 : รอยละของบุคลากรดานสารสนเทศไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วางแผนการพัฒนา

บุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรมปศุสัตว

2 เดือน

2 ดําเนินการขออนุมัติ

โครงการงบประมาณ และ

รายชื่อผูเขาอบรม

2 เดือน

3 วางแผนและประสานงาน

การจัดการฝกอบรม

2 เดือน

4 ดําเนินการจัดฝกอบรมตามแผ  2 เดือน

5 ประเมินผลโครงการ

ฝกอบรม และจัดทํารายงาน

เสนอกรมปศุสัตว

2 เดือน

พัฒนาบุคลากร

ดานสารสนเทศ

ไดรับการพัฒนา

ความรู ไมนอยกวา

 1 ครั้งตอป

กลุมพัฒนา

บุคลากร และ 

ศูนยสารสนเทศ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคลของกระทรวง

เกษตรฯ ป 

2560-2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาและสงเสริม

บุคลากรใหมีความ

เปนมืออาชีพเพื่อ

พัฒนาและแกปญหา

การเกษตรและ

สหกรณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรกรมปศุสัตว 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2 : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัยและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด 3.2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) ระบบ PMs

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทบทวนขอบเขตการดําเนินงานและกําหนด

แนวทางการใชงานระบบ DPIS ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)

1 เดือน ทบทวนขอบเขตการ
ดําเนินงานและกําหนด

แนวทางการใชงานระบบ 

2 สรุปขอบเขตการดําเนินงานและแนวทางการใช

งานในระบบ DPIS ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) และเปดสิทธิให

คณะทํางานเขาถึงขอมูลในระบบ

2 เดือน ขอบเขตการดําเนินงานและ

แนวทางการใชงานในระบบ 

DPIS และสิทธิของคณะทํางาน

ในการเขาถึงขอมูลในระบบ

3 พัฒนาขอมูลในระบบ DPIS เกี่ยวกับ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) 

ใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อรองรับ

สนับสนุนการทํางาน

2 เดือน ขอมูลในระบบ DPIS 
ครบถวน ถูกตอง เปน

ปจจุบัน

4 ดําเนินการทดลองนํารองใชประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ระดับ

อํานวยการ และผูเชี่ยวชาญ ผานระบบ DPIS

3 เดือน ผลการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการในระบบ 

(PMs)
5 ติดตาม ประเมินผลการใชประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS

5 เดือน ผลการปฏิบัติราชการใน
ระบบ (PMs) ที่ไดรับการ

ปรับปรุงแกไข

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จ

ความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใชในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2 : เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัยและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด 3.2.2 : ระดับความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action 

Plan) และกําหนดแนวทางทาง

สํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงาน

ระบบฐานขอมูลบุคลากร

2 เดือน

2 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ

ของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูล

บุคลากร โดยใชแบบสํารวจผาน

ระบบออนไลน

3 เดือน

3 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ

จากผูที่ใชงานระบบฐานขอมูล

บุคลากร

5 เดือน

4 ประเมินผลความพึงพอใจของผูที่ใช

งานระบบฐานขอมูลบุคลากร

2 เดือน

5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึง

พอใจของผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรเสนอผูบริหาร

1 เดือน

ผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร

มีความพึงพอใจ

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 85

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จ

ความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 4.1 : เพื่อใหมีการนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 4.1.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 นําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง

เต็มระบบ

6 เดือน

2 ประเมินผลการนําระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล พรอมสรุปผล

ดําเนินการ ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ

1 เดือน

3 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนผล

การดําเนินการนําระบบไปใชในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

3 สัปดาห

การพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง รวมกับ

ทุกกลุม/ฝายในกอง

การการเจาหนาที่

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

4 วิเคราะหผลการดําเนินการ ปญหา

อุปสรรค และแนวทางแกไข เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงการพัฒนาระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความ

เหมาะสม และสมบูรณ

3 สัปดาห

5 ติดตามและประเมินผลการนําระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานดวย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน

การบริหารทรัพยากรบุคคล พรอม

สรุปผลดําเนินการ ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางแกไข เสนอผูบังคับบัญชา

6 เดือน



มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 4.2 : เพื่อใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 4.2.1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สื่อสาร แจงเวียน ใหทุกหนวยงาน

ปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ พ.ศ.2560-2564

1 เดือน

2 ทุกหนวยงานวางแผนดําเนินการตาม

แผน ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ.2560-2564

2 เดือน

3 ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.

2560-2564

12 เดือน

4 ทุกหนวยงานรายงานผลการ

ดําเนินงานตามกําหนดใหกองการ

เจาหนาที่

1 เดือน

5 กองการเจาหนาที่รวบรวมสรุป 

รายงานผลการดําเนินงานเสนอกรมฯ

1 เดือน

ทุกหนวยงานของกรม

ปศุสัตวดําเนินการ

พัฒนาบุคคลตาม

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคคลกระทรวง

เกษตร พ.ศ. 2560 - 

2564

กลุมพัฒนา

บุคลากร

ยุทธศาสตร

การพัฒนา

บุคคล

กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ พ.ศ. 

2560 - 2564

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวอยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.1 : เพื่อใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและเปนธรรม  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เผยแพรประชาสัมพันธ และปรับปรุงหลักเกณฑ ตลอดป เพื่อใหบุคลากร กลุมสรรหาและ

และขอมูลการแตงตั้งโยกยายใหถูกตอง ครบถวน กรมปศุสัตวไดทราบ บรรจุแตงตั้ง

 และทันสมัยทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ หลักเกณฑและขอมูล

Fackbook และ e-mail ของหนวยงาน การแตงตั้งโยกยาย

ถูกตอง ทันสมัย

2 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการในการ 1 เดือน เพื่อประเมินผล

รับรูขอมูลขาวสารในรอบ 6 เดือน โดยการสุมตัวอยาง โครงการ

3 วิเคราะห สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม  15 วัน

4 นําขอเสนอแนะจากการประเมินผล มาจัดทําแผน 15 วัน เพื่อใหไดแผนการ

ปรับปรุงการเผยแพรประชาสัมพันธในรอบ ปรับปรุงการดําเนิน

6 เดือนหลัง การของโครงการ

5 ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธตามแผนปรับปรุง 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเผยแพรประชาสัมพันธ ในการเผยแพรประชา-

สัมพันธ และเพื่อให

บุคลากรกรมปศุสัตว

ไดรับขอมูลที่ถูกตอง 

ครบถวนและทันสมัย

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการการประชาสัมพันธหลักเกณฑและขอมูลการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง

ตัวชี้วัด 5.1.1 : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเปดเผยขั้นตอน วิธีการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย บุคลากรกรมปศุสัตวตามหลักธรรมมาภิบาล

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.1 : เพื่อใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและเปนธรรม  
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.1.2 : ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตามมาตรฐานหนวยงานกลางกําหนด 
(ป.ป.ช. เปนผูประเมิน)


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ

 2562 เสนออธิบดีกรมปศุสัตวทราบ

3 เดือน

2
เสนอ อธิบดีกรมปศุสัตว เพื่อรับทราบ

กรอบการประเมินประจําปงบประมาณ

 2563.

3 เดือน

3

นําเขาขอมูลผูมีสวนไดเสียภายในและ

ขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอกในระบบ 

ITAS เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมิน

3 เดือน

4

แจงหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวใหผู

มีสวนไดสวนเสียภายนอก ดําเนินการ

ตอบแบบวัดความรับรู IIT และ EIT

3 เดือน

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน เปนการสํารวจ

การดําเนินงานที่มีคุณธรรม

และความโปรงใส การปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ตาม

จรรยาบรรณ การบริหารงาน

อยางมีจริยธรรม ตลอดจน

การจายหรือเรียกรับสินบน

จากเจาหนาที่

ศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริตกรมปศุสัตว

1. รอ

สํานักงาน 

ปปช แจง

กรอบการ

ดําเนินการใน

เดือน

ธันวาคม 

2562

2. การ

รายงานผล

อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

ตามการปรับ

แผนของ

สํานักงาน 

ปปช

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมปศุสัตวในการดําเนินงาน ITA

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

5
รวบรวมขอมูลและดําเนินการตอบแบบ

เปดเผยหลักฐาน OIT และนําหลักฐาน

เขาระบบ ITAS

8 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.1 : เพื่อใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและเปนธรรม  
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.1.3 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
เสนออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณา

อนุญาตดําเนินโครงการ

2 เดือน

2
จัดทําระบบการรับ-สงเรื่องรองเรียน

ภายในศูนยรับขอรองเรียนกรมปศุสัตว

2 เดือน

3
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบ

และมอบหมายผูรับผิดชอบการจัดการ

ขอรองเรียน

2 เดือน

4

จัดทําแนวทางการจัดการขอรองเรียน

ขอมูลระบบการรับ-สง หนวยงานและ

ขอมูลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และแจง

หนวยงานดําเนินการจัดการขอรองเรียน

4 เดือน

5
สรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานและ

รายงานใหอธิบดีกรมปศุสัตวทราบ

2 เดือน

ระบบการจัดการขอ

รองเรียนกรมปศุสัตวมี

ความรวดเร็ว ถูกตองและ

ปลอดภัย สามารถ

ตอบสนองขอรองเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ศูนยรับขอ

รองเรียนกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.1 : เพื่อใหมีระบบการรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.2.1 : รอยละของขอรองเรียนหรือรองทุกขไดรับการเขาสูกระบวนการพิจารณาอยางเปนธรรม


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
รับเรื่องรองเรียนในระบบ/หลักฐาน

การลงทะเบียน
12 เดือน

2

เสนอผูมีอํานาจมอบหมายให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

ตรวจสอบ

ภายใน 15 

วัน ของแต

ละเรื่อง

12 เดือน

3
ติดตามความคืบหนาการดําเนินการ

ตรวจสอบ
ทุกๆ 15 วัน 12 เดือน

4
จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการเสนอ

กรมปศุสัตวภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

1 เดือน 12 เดือน

5

จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการ

ขอรองเรียนประจําปเสนอกรมปศุสัตว

ทุกสิ้นปงบประมาณ

1 เดือน

ดําเนินการตามแนวทาง

ระเบียบกรมปศุสัตววา

ดวยแนวทางการจัดการ

ขอรองเรียนกรมปศุสัตว 

2558

ศูนยรับขอรองเรียน

กรมปศุสัตว และกลุม

วินัยและเสริมสราง

ระบบคุณธรรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการการจัดการขอรองเรียน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.3 : เพื่อใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีกิจกรรมใหคุณและลงโทษบุคลากรอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.3.1 : รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ตอป


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อ

กําหนดแนวทางการดําเนินการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2 เดือน

2

นําขอมูลมากําหนดแนวทาง

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม      ที่

เหมาะสมกับสภาวะการ

2 เดือน

3
เสนอกรมปศุสัตวพิจารณา

เห็นชอบดําเนินการ
1 เดือน

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
8 เดือน

5
สรุปการดําเนินการ             

เสนอกรมปศุสัตวรับทราบ
1 เดือน

ขาราชการ ลูกจางประจํา

 และพนักงานราชการ 

กรมปศุสัตว เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อใหมีการปลูกฝง

จิตสํานึกดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับบุคลากร

อยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหมีกิจกรรมใหคุณ

และลงโทษบุคลกร   

อยางเหมาะสม

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม และกลุม

วินัยและเสริมสราง

ระบบคุณธรรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.3 : เพื่อใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีกิจกรรมใหคุณและลงโทษบุคลกรอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.3.2 จํานวนกิจกรรมการปองกันการกระทําผิดวินัยอยางเหมาะสม


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
ศึกษาขอมูลการกระทําผิดวินัย

และกฎหมายเกี่ยวกับวินัย

1 เดือน

2
วิเคราะหประเภทการกระทําผิด

วินัยและกําหนดกิจกรรม

1 เดือน

3
เสนอขอความเห็นชอบ         

กรมปศุสัตวเพื่อดําเนินกิจกรรม

2 เดือน

4
ดําเนินการตามขั้นตอน         

ของกิจกรรม

12 เดือน

5
สรุปผลการดําเนินการ          

ตามกิจกรรมตอกรมปศุสัตว
1 เดือน

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานราชการ 

กรมปศุสัตว              

เพื่อใหมีกิจกรรมใหคุณ

และลงโทษอยางเหมาะสม

กลุมวินัยและ

เสริมสรางระบบ

คุณธณรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการปองกันการกระทําผิดวินัย

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4  : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5  : การสงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวตามหลักธรรมาภิบาล  
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5.3 : เพื่อใหมีการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีกิจกรรมใหคุณและลงโทษบุคลกรอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด 5.3.2 : จํานวนกิจกรรมใหคุณและลงโทษบุคลากรอยางเหมาะสมเปนธรรม


ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสนออนุมัติโครงการและแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

3 เดือน

2 ดําเนินการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

1 เดือน

3 ดําเนินการประกาศโครงการ

และหลักเกณฑเพื่อ

ประชาสัมพันธ

1 เดือน

4 ดําเนินการคัดเลือกผูปฏิบัติ

หนาที่ราชการดีเดน หรือมี

คุณธรรมจริยธรรมดีเดน หรือผู

มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่

4 เดือน

5 สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดี

กรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบ

และประกาศรายชื่อผูไดรับการ

คัดเลือก

1 เดือน

ขาราชการ ลูกจางประจํา

 และพนักงานราชการ ที่

ปฏิบัติหนาที่ราชการดีเดน

 หรือมีคุณธรรมจริยธรรม

ดีเดน หรือผูมีความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนที่

ประจักษ เพื่อมอบรางวัล

เชิดชูเกียรติ

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม และกลุม

วินัยและเสริมสราง

ระบบคุณธณรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 5  : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6  :  เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6.1 : เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

6.1.2 : รอยละของหนวยงานที่เขารวมการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวครบทุกมิติ
6.1.3 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานที่เขารวมดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เผยแพร ประชาสัมพันธแผนกลยุทธการพัฒนา 2 เดือน
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว พ.ศ.2560- 

2564 และใหหนวยงานกําหนดแผนฯ ป 2563

ของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับแผนของกรมฯ

2 หนวยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 12 เดือน

3 ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานเกียวกับ

การจัดกิจกรรมในแตละมิติ รวมถึงการจัดเก็บ

ภาพกิจกรรม
3 เดือน

4 รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานทีเขา

รวมโครงการ 1 เดือน

5 สรุปรายงานผลการดําเนินการและประเมินผล 1 เดือน

หมายเหตุ

รอยละ 100 ของ

หนวยงานที่เขารวม

มีการดําเนินการ

ตามแผนกลยุทธ

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรกรม

ปศุสัตวครบทุกมิติ

ทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรม

ปศุสัตว และ

กลุมสวัสดิการ

และเจาหนาที่

สัมพันธ

รับผิดชอบ

โครงการ

ป 63 

เปาหมาย

กําหนดทุก

หนวยงาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัด  6.1.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว  

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ



มิติที่ 5  : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6  :  เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6.1 : เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แจงแผน แนวทางการดําเนินกิจกรรม 5 ส นโยบาย

 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ เผยแพรประชาสัมพันธและ

จัดทําคูมือกิจกรรม 5 ส

1 เดือน

2 Big Cleaning Day และดําเนินกิจกรรม 5 ส 12 เดือน

3 ตรวจติดตามผลการดําเนินการ ใหคะแนน ตัดสิน 

ประกาศผล และมอบรางวัล
4 เดือน

4
หนวยงานพัฒนา ปรับปรุงหรือแกไขตาม

ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินกิจกรรม 5 ส  อยางตอเนื่อง
4 เดือน

5 สรุปและประเมินผล 2 เดือน

หมายเหตุ

ทุกหนวยงาน

ในสังกัดกรม

ปศุสัตว และ

กลุมสวัสดิการ

และเจาหนาที่

สัมพันธ

รับผิดชอบ

โครงการ

ทุกหนวยงาน

ดําเนินกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส 

เปนกิจกรรม

มิติดานการ

ทํางานตาม

แผนกลยุทธ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

บุคลากรฯ ป 

2560-2564

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โครงการการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส 

ตัวชี้วัด  6.1.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว  

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ



มิติที่ 5  : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life)
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6  :  เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6.1 : เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กําหนดเปาหมายและคุณสมบัติของตัวแทน

เครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสราง

คุณภาพชีวิต

1 เดือน

2 ประชาสัมพันธแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพชีวิต พ.ศ. 2560-2564
1 เดือน

3 หนวยงาน (เครือขาย) จัดทําแผนคุณภาพชีวิตของ

หนวยงานป 2563 ใหสอดคลองกับแผนคุณภาพ

ชีวิตฯ ของกรมฯ

2 เดือน

4 ดําเนินการตามแผนของหนวยงานที่กําหนด 12 เดือน

5 สรุปและประเมินผล 1 เดือน

หมายเหตุ

ทุกหนวยงานใน

สังกัดกรมปศุ

สัตว และกลุม

สวัสดิการและ

เจาหนาที่

สัมพันธ

รับผิดชอบ

โครงการ

รอยละ 100 

เครือขายมีความรู

ความเขาใจมี

ประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

กําหนดให

ทุก

หนวยงานมี

เครือขาย

อยางนอย

หนวยงาน

ละ 1 คน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด  6.1.4 : ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงานเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ
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