
มติทิี ่1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่1.1 : เพ่ือให้มกีารวางแผนและบริหารก าลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจทัง้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ
ตวัชี้วัด 1.1.1 : ระดบัความส าเร็จในการจัดท าแผนและด าเนินการบริหารก าลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราการเกษียณอายุราชการ

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 วางแผน ก าหนดแนวทางและรายละเอยีดการ

จดัท าแผนอตัราก าลังทดแทนของกรมปศุสัตว์
1 เดือน

2 แจง้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ เพือ่ด าเนินการ
จดัท ารายละเอยีดขอ้มูลอตัราก าลัง วิเคราะห์
ความต้องการอตัราก าลังเพือ่ทดแทนการเกษียณ 
และรองรับภารกจิในอนาคตของหน่วยงาน

2 เดือน

3 ศึกษา วิเคราะห์ จดัท ารายละเอยีดและสรุปผล
การด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลังของ       
กรมปศุสัตว์ ปี 2561-2563

1 เดือน

4 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และด าเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ให้ทุกหน่วยงานถอืปฏิบัติเพือ่ใช้
ประกอบการบริหารอตัราก าลังของหน่วยงาน

1 สัปดาห์

5 ติดตามและประเมินผลการใช้แผนอตัราก าลัง 
ประกอบการบริหารอตัราก าลังของกรมปศุสัตว์

1 เดือน

แผนอตัราก าลัง
ของกรมปศุสัตว์   
 ปี 2561-2563

กลุ่มพฒันา
ระบบงานและ
อตัราก าลัง 
ร่วมกบั
หน่วยงานใน
สังกดักรมปศุสัตว์

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน กรมปศุสัตว์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมปศุสัตว์ 



มติทิี ่1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่1.2 : สนับสนุนให้มแีผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์
ตวัชี้วัด 1.2.1 : ระดบัความส าเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารบริหารทรัพยากรบุคคล (Action Plan) กรมปศุสัตว์

          ประจ าปีงบประมาณ 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 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
 กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2563 และแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1 เดือน

2 ด าเนินการตาม Action Plan)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

12 เดือน

3 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
 Action Planประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

2 สัปดาห์

4 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม Action Planประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2 สัปดาห์

5 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพิม่เติม 
เสนอผู้บริหารเห็นขอบ ภายในส้ิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 สัปดาห์

แผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (Action 
Plan) กรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ
 2561

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง 
และคณะท างาน

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี่ 1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้ไดม้าและรักษาไว้ซ่ึง "คนเก่ง คนด ีมจีิตสาธารณะ" เขา้สูก่รมปศุสัตว์
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธท์ี่ 2.1 : เพ่ือให้มแีผนการสรรหา บรรจุ แตง่ตัง้ให้ไดม้าซ่ึงบุคลากรที่มคุีณภาพ
ตวัชีว้ัด 2.1.1 :ระดบัความส าเร็จในการจัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้ ที่มปีระสิทธภิาพ

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 วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ

ราชการในต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
3 วนั

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าและ
ด าเนินการตามแผน

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯ 

2.1 จัดท ารายละเอียดเพือ่เสนอคณะกรรมการฯพิจารณา
2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ

3 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

  2 เดือน

3.1 ประสานงาน แจ้งรายละเอียดการจ้างด าเนินการสอบ
คัดเลือกเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ กับ
หน่วยงานทีด่ าเนินการบริหารจัดสอบครบวงจร 
(outsource) ต้ังแต่ การรับสมัครออนไลน์ การจัดสถานที่
สอบ การพิมพ์ข้อสอบ มาตรการป้องกันการจัดเก็บ
ข้อสอบ การเตรียมการสอบต่าง ๆ เป็นต้น
3.2 ประสานงานกับกรมสุขภาพจิต ในการขอข้อสอบ
จิตวทิยาเพือ่ใช้ในการคัดเลือก
3.3 จัดท าประกาศรับสมัครให้ครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน
 โดยเป็นไปตามมติทีป่ระชุม และเสนอกรมลงนาม

หมายเหตุ

แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการเลือกสรรบคุคลเพ่ือบรรจุเข้ารบัราชการในต าแหน่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

ล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

2
2 สัปดาห์

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ

3.4 ประกาศรับสมัครสอบเปิดเผย ทัว่ถึง และตรง
กลุ่มเป้าหมายทีต้่องการ โดยประกาศในเวบ็ไซต์ กองการ
เจ้าหน้าที ่เวบ็ไซต์ส านักงาน ก.พ. ตลอดจนช่องทางอื่นๆ 
ก่อนวนัรับสมัครไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ
3.5 ตรวจสอบระบบรับสมัครก่อนวนัเปิดรับสมัคร
3.6 รับสมัครตามระยะเวลาทีก่ าหนด
3.7 เมื่อปิดรับสมัครแล้ว ประสานงานกับหน่วยงานที่
ด าเนินการบริหารจัดสอบครบวงจร (outsource) จัดส่ง
รายชื่อผู้สมัคร เพือ่เจ้าหน้าทีจ่ะได้ตรวจสอบความถูกต้อง
3.8 จัดท าร่างประกาศรายชื่อผู้สมัคร ระเบียบการสอบ
และตารางสอบเสนอกรมอนุมัติ
3.9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ ก่อนวนัสอบไม่น้อยกวา่ 5 
วนัท าการ
3.10 ประสานงานกับหน่วยงานทีด่ าเนิการบริหารจัดสอบ
ครบวงจร (outsource) เพือ่ตรวจสอบความพร้อมในการ
สอบข้อเขียน และนัดวนั เวลา จัดพิมพ์ข้อสอบ
3.11 ด าเนินการสอบข้อเขียน
3.12 การประมวลผลสอบข้อเขียน และการเตรียมสอบ
สัมภาษณ์
3.13 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบสัมภาษณ์ ก าหนด
วนั เวลา และสถานทีส่อบสัมภาษณ์
3.14 ด าเนินการรับเอกสารของผู้มีสิทธเิข้าสอบสัมภาษณ์
3.15 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
3.16 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

4 รายงานผลการด าเนินการไปยัง ก.พ. พร้อมส่งเอกสารที่
เก่ียวข้อง

1 สัปดาห์

5 ติดตามประเมินผลหน่วยงานทีไ่ด้รับการบรรจุข้าราชการ
ใหม่จากการสรรหาและเลือกสรร 1 สัปดาห์



มิตทิี่ 1 : ความสอดคลอ้งเชิงยทุธศาสตร ์(Strategic Alignment) 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลอืกสรรเพ่ือให้ไดม้าและรกัษาไว้ซ่ึง "คนเก่ง คนด ีมีจติสาธารณะ" เข้าสูก่รมปศุสตัว์
เปา้ประสงค์เชิงกลยทุธ์ที่ 2.1 : เพ่ือให้มีแผนการสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ให้ไดม้าซ่ึงบคุลากรที่มีคุณภาพ 
ตวัชี้วัด 2.1.2 : ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต าแหน่งอ านวยการ 

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 ประชุมคณะท างาน Career Path ทบทวน และก าหนด

แผนปฏบิติัการ (Action Plan) และต าแหนง่เปา้หมาย เสนอ
ผู้บริหารเหน็ชอบ

1 สัปดาห์

2 แจ้งหนว่ยงานที่เปน็ต าแหนง่เปา้หมายการด าเนนิการ จัดท า
รายละเอยีดการก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ และกรอบส่ังสม
ประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหนง่

1 เดือน

3 คณะท างาน Career Path พิจาณาเหน็ชอบ (ร่าง) Career Path
 และกรอบส่ังสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหนง่
ของต าแหนง่เปา้หมาย และน าเสนอผู้บริหารเหน็ชอบเพื่อจัดท า
ประชาพิจารณ์

2 สัปดาห์

4 ด าเนนิการจัดท าประชาพิจารณ์ (ร่าง)  Career Path และกรอบ
ส่ังสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหนง่  และ
สรุปผลการส ารวจความคิดเหน็ เสนอคณะท างาน Career Path 
เพื่อทบทวน (ร่าง) Career Path เสนอผู้บริหารเหน็ชอบเพื่อ
เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ต่อไป

1 เดือน

5 อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนมุติั (ร่าง)  Career Path และ
กรอบส่ังสมประสบการณ์และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหนง่ 
เหน็ชอบใหป้ระกาศใช้  และด าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
น าไปสู่การปฏบิติั

2 สัปดาห์

เส้นทาง
ความกา้วหนา้ 
(Career Path) และ
กรอบส่ังสม
ประสบการณ์และ
หลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหนง่ประเภท
อ านวยการ ตาม
แผนที่คณะท างาน
ก าหนด

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อตัราก าลัง และ
คณะท างาน

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ กรมปศุสัตว์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561

เปา้หมาย/ผลผลติ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

ขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมปศุสัตว์ 



มติทิี่ 1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้ไดม้าและรักษาไว้ซ่ึง "คนเก่ง คนด ีมจีิตสาธารณะ" เขา้สูก่รมปศุสัตว์
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธท์ี่ 2.2 : เพ่ือสร้างความตอ่เน่ืองในการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ
ตวัชีว้ัด 2.2.1 : ระดบัความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างความตอ่เน่ืองในการบริหารราชการ (Succession Plan)

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  1.1 ศึกษา ค้นควา้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 3 เดือน ระดับความส าเร็จ

(Succession Plan) ในการจัดท าแผน
1.2 ศึกษา รวบรวม วเิคราะห์บทบาท อ านาจหน้าที ่ภารกิจ สร้างความต่อเนื่อง
โครงสร้างองค์กร และต าแหน่งงานทัง้หมดของกรมปศุสัตว์ ในการบริหารราชการ

2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือก  (Succession Plan)
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

3 จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง กลุ่มสรรหาและ
ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตว์ บรรจุแต่งต้ัง
ทีม่ีต่อหลักเกณฑ์และวธิกีารัดเลือกฯ และสรุปผลรายงานต่อ 1 เดือน
คณะกรรมการเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือก
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

4 เสนอขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือก กลุ่มสรรหาและ
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญต่ออธบิดีกรมปศุสัตวเ์พือ่น า 1 สัปดาห์ บรรจุแต่งต้ัง
เข้า อ.ก.พ.กรมปศุสัตว ์พิจารณา

5 เผยแพร่และประชาสัมพันธห์ลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือก กลุ่มสรรหาและ
ผู้สืบทอดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ บรรจุแต่งต้ัง

6 ส ารวจต าแหน่งประวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญทีจ่ะเกษียณ กลุ่มสรรหาและ
ภายในระยะ 2 ปี เพือ่เตรียมประกาศรับสมัครคัดเลือก 3 วนั บรรจุแต่งต้ัง
ผู้สืบทอดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง

1 สัปดาห์
กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง

1 สัปดาห์

ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

ล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560

7 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง
ประเภทวชิาการ ระดับเชี่ยวชาญ

8 ด าเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารคัดเลือกทีก่รมปศุสัตวก์ าหนด

9 ก าหนดแผนการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาผู้ได้
รับการคัดเลือกตามแนวทางทีก่ าหนด

10 ติดตาม ประเมิน และสรุปผล 1 ปี
(ปี 62)

กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง ร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร

6 เดือน
กลุ่มพัฒนาบุคลากร

3 วนั
กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง

2 เดือน
กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง



มติทิี ่1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้ไดม้าและรักษาไว้ซ่ึง "คนเก่ง คนด ีมจีิตสาธารณะ" เขา้สู่กรมปศุสัตว์
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่2.3 : เพ่ือให้มรีะบบบริหารจัดการบุคลากรและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ 
ตวัชี้วัด 2.3.1 :  ร้อยละของบุคลากรก าลังคนคุณภาพกรมปศุสัตว์ไดร้ับการพัฒนาความรู้

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 วางแผนจัดท าระบบบริหาร

จัดการบุคลากรและพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพ

3 เดือน กลุ่มพัฒนาบุคลากร

2 รวบรวมรายชื่อบุคลากรก าลังคน
คุณภาพกรมปศุสัตว์

2 เดือน

3 ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
งบประมาณ

2 เดือน

4 ด าเนินการพัฒนาก าลังคน
คุณภาพกรมปศุสัตว์

3 เดือน

5 ประเมินและรายงานผลเสนอกรม
ปศุสัตว์

3 เดือน

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการพัฒนาบุคลากรก าลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว์ 

บุคลากรก าลังคน
คุณภาพกรมปศุสัตว์
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



มติทิี ่2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดบัการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่3.1 : เพ่ือให้สัดส่วนค่าใชจ้่ายดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมคีวามเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพ (Productivity) บุคคล 
ตวัชี้วัด 3.1.1 : ร้อยละของบุคลากรดา้นสารสนเทศไดร้ับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นตอ่การปฏิบัตงิาน ไมน้่อยกว่า 1 ครั้งตอ่ปี

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 สร้างและพัฒนาหลักสูตร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 เดือน

2 ด าเนินการขออนุมัติ
โครงการงบประมาณ และ
รายชื่อผู้เข้าอบรม

2 เดือน

3 วางแผนและประสานงาน
การจัดการฝึกอบรม

2 เดือน

4 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนทีก่ าหนด

1 เดือน

5 ประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม และจัดท ารายงาน
เสนอกรมปศุสัตว์

1 เดือน

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร และ 
ศูนย์สารสนเทศ

หมายเหตุ

พัฒนาบุคลากร
ด้านสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ไม่น้อยกว่า
 1 คร้ังต่อปี

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การ
พฒันาทรัพยากร
บคุคลของกระทรวง
เกษตรฯ ป ี
2560-2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พฒันาและส่งเสริม
บคุลากรใหม้ีความ
เปน็มืออาชีพเพื่อ
พฒันาและแก้ปญัหา
การเกษตรและ
สหกรณ์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ



มติทิี ่2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดบัการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่3.2 : เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้มคีวามทันสมยัและรวดเร็ว
ตวัชี้วัด 3.2.1 : ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (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 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการใช้งานประเมินผลการปฏบิติั
ราชการในระบบ (PMs)

1 เดือน ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการใช้งาน

2 สรุปขอบเขตการด าเนินงานและแนวทางการใช้
งานในระบบ DPIS ในการประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ (PMs) และเปดิสิทธใิห้
คณะท างานเข้าถึงข้อมูลในระบบ

2 เดือน ขอบเขตการด าเนินงาน
และแนวทางการใช้งานใน
ระบบ DPIS และสิทธขิอง
คณะท างานในการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบ

3 พฒันาข้อมูลในระบบ DPIS เกี่ยวกับ
ประเมินผลการปฏบิติัราชการในระบบ (PMs) 
ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง เปน็ปจัจุบนั เพื่อรองรับ
สนับสนุนการท างาน

2 เดือน ข้อมูลในระบบ DPIS 
เกี่ยวกับประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ 
(PMs) ครบถ้วน ถูกต้อง 
เปน็ปจัจุบนั

4 ด าเนินการทดลองน าร่องใช้ประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ (PMs) ระดับ
อ านวยการ และผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบ DPIS

3 เดือน ผลการประเมิน ผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ 
(PMs)

5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประเมินผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ (PMs) ผ่านระบบ DPIS

5 เดือน ผลการประเมิน ผลการ
ปฏบิติัราชการในระบบ 
(PMs) ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข

กลุ่มทะเบยีน
ประวติัและ
บ าเหน็จ
ความชอบ

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการล าดบั

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใชใ้นระบบการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ (PMs)

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเป้าหมาย/ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2560

ระยะเวลา



มติทิี ่2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดบัการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ที ่3.2 : เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้มคีวามทันสมยัและรวดเร็ว
ตวัชี้วัด 3.2.2 : ระดบัความพึงพอใจของผู้ทีใ่ชง้านระบบฐานขอ้มลูบุคลากร

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 จัดท าแผนการด าเนินการ (Action 

Plan) และก าหนดแนวทางทาง
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ทีใ่ช้งาน
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

2 เดือน

2 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ทีใ่ช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร โดยใช้แบบส ารวจผ่าน
ระบบออนไลน์

3 เดือน

3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้รับ
จากผู้ทีใ่ช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร

5 เดือน

4 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ทีใ่ช้
งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร

2 เดือน

5 พิจารณาสรุปผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้ทีใ่ช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรเสนอผู้บริหาร

1 เดือน

ผู้ทีใ่ช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
มีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

กลุ่มทะเบียน
ประวัติและ
บ าเหน็จ
ความชอบ

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใชง้านระบบฐานขอ้มลูบุคลากร

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัตงิานและระบบการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 4.1 : เพ่ือให้มกีารน าระบบบริหารผลการปฏิบัตงิานไปใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ
ตวัชี้วัด 4.1.1 : ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

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 แต่งต้ังคณะท างานเพื่อศึกษา วเิคราะห์

 และพฒันาระบบการประเมินผลการ
ปฏบิติังานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ขอบเขต 
และรายละเอียดส าหรับการพฒันา
ระบบการประเมินผลการปฏบิติังาน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลได้อย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสุด

3 พฒันาระบบการประเมินผลการ
ปฏบิติังานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
   1. การเล่ือนเงินเดือน

   2. การพฒันาบคุลากร

   3. การคัดเลือกบคุคลกลุ่มที่มี  
ทกัษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพฒันา
ทางก้าวหน้าในอาชีพ

การพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนา
ระบบงานและ
อัตราก าลัง ร่วมกับ
ทุกกลุ่ม/ฝ่ายในกอง
การการเจ้าหน้าที่

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏบิัตงิาน กรมปศุสัตว์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 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.
ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

   4. การปรับเล่ือนต าแหน่งที่สูงขึ้น

   5. การด าเนินการทางวนิัย

   6. การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
งานของข้าราชการ/หน่วยงาน

4 ทดลองน าร่องการน าระบบการ
ประเมินผลการปฏบิติังานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏบิติังาน 1 รอบ เพื่อ
น าไปปรับปรุง แก้ไขใหร้ะบบมีความ
บรูณ์มากยิ่งขึ้น

5 ติดตามและประเมินผลการน าระบบ
การประเมินผลการปฏบิติังานด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบคุคล พร้อม
สรุปผลด าเนินการ ปญัหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บงัคับบญัชา



มติทิี ่3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัตงิานและระบบการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 4.2 : เพ่ือให้มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ตวัชี้วัด 4.2.1 : ระดบัความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์

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 ส่ือสาร แจ้งเวยีน ใหท้กุหน่วยงาน

ปฏบิติัตามยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรบคุคล กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2560-2564

1 เดือน

2 ทกุหน่วยงานวางแผนด าเนินการตาม
แผน ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร
บคุคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.2560-2564

1 เดือน

3 ทกุหน่วยงานด าเนินการตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบคุคล
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2560-2564

12 เดือน

4 ทกุหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามก าหนดใหก้องการ
เจ้าหน้าที่

1 เดือน

5 กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมสรุป 
รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ

1 เดือน

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์อย่างมปีระสิทธิภาพ

ทกุหน่วยงานของกรม
ปศุสัตวด์ าเนินการ
พฒันาบคุคลตาม
ยุทธศาสตร์การ
พฒันาบคุคลกระทรวง
เกษตร พ.ศ. 2560 - 
2564

กลุ่มพฒันา
บคุลากร

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
บคุคล
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 
2560 - 2564

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มกีระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่คีวามโปร่งใสและเป็นธรรม  

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 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ตลอดปี เพื่อใหบ้คุลากร กลุ่มสรรหาและ

และข้อมูลการแต่งต้ังโยกย้ายใหถู้กต้อง ครบถ้วน กรมปศุสัตวไ์ด้ทราบ บรรจุแต่งต้ัง
 และทนัสมัยทางเวบ็ไซต์กองการเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์และข้อมูล
Fackbook และ e-mail ของหน่วยงาน การแต่งต้ังโยกย้าย

ถูกต้อง ทนัสมัย
2 จัดท าแบบสอบถามความพงึพอใจผู้ใช้บริการในการ 1 เดือน เพื่อประเมินผล

รับรู้ข้อมูลข่าวสารในรอบ 6 เดือน โดยการสุ่มตัวอย่าง โครงการ
3 วเิคราะห ์สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม  15 วนั
4 น าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาจัดท าแผน 15 วนั เพื่อใหไ้ด้แผนการ

ปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์นรอบ ปรับปรุงการด าเนิน
6 เดือนหลัง การของโครงการ

5 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธต์ามแผนปรับปรุง 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในการเผยแพร่ประชา-

สัมพนัธ ์และเพื่อให้
บคุลากรกรมปศุสัตว์
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและทนัสมัย

ตวัชี้วัด 5.1.1 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเปิดเผยขั้นตอน วิธีการสรรหา บรรจุ แตง่ตั้ง โยกย้าย บุคลากรกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมมาภิบาล

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขอ้มลูการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มกีระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่คีวามโปร่งใสและเป็นธรรม  
ตวัชี้วัดตวัชี้วัด 5.1.2 : ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตามมาตรฐานหน่วยงานกลางก าหนด 
(ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมนิ)


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
เสนอผู้มีอ านาจพจิารณามอบหมาย ผู้
ประสานงานของหน่วยงานกับ ป.ป.ช.

1 เดือน

2
ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

1 เดือน

3
ด าเนินการแจ้งรายชื่อกลุ่มเปา้หมาย
ผู้เกี่ยวข้องให ้ป.ป.ช. ด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

1 เดือน

4
รวบรวมข้อมูลหลักฐานตามหลักเกณฑ์
ของ ป.ป.ช. และส่งให ้ป.ป.ช. ภายใน
ก าหนด

1 เดือน

5
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของ ป.ป.ช. เสนอกรมปศุสัตว์

1 เดือน

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน เปน็การส ารวจ
การด าเนินงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส การปฏบิติั
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณ การบริหารงาน
อย่างมีจริยธรรม ตลอดจน
การจ่ายหรือเรียกรับสินบน
จากเจ้าหน้าที่

ศูนย์รับข้อร้องเรียน
กรมปศุสัตว ์และกลุ่ม
วนิัยและเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงาน ITA

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5.1 : เพ่ือให้มรีะบบการรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ และผลของการตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตวัชี้วัดตวัชี้วัด 5.2.1 : ร้อยละของขอ้ร้องเรียนหรือร้องทุกขไ์ดร้ับการเขา้สู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นธรรม


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
รับเร่ืองร้องเรียนในระบบ/หลักฐาน
การลงทะเบยีน

12 เดือน

2
เสนอผู้มีอ านาจมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบ

ภายใน 15 
วนั ของแต่
ละเร่ือง

12 เดือน

3
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
ตรวจสอบ

ทกุๆ 15 วนั 12 เดือน

4
จัดท ารายงานสรุปการด าเนินการเสนอ
กรมปศุสัตวภ์ายในวนัที่ 5 ของทกุเดือน

1 เดือน 12 เดือน

5
จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียนประจ าปเีสนอกรมปศุสัตว์
ทกุส้ินปงีบประมาณ

1 เดือน

ด าเนินการตามแนวทาง
ระเบยีบกรมปศุสัตวว์า่
ด้วยแนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว ์
2558

ศูนย์รับข้อร้องเรียน
กรมปศุสัตว ์และกลุ่ม
วนิัยและเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการการจัดการขอ้ร้องเรียน

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มกีารปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือให้มกิีจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ตวัชี้วัดตวัชี้วัด 5.3.1 : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตอ่ป
ี

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
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม

2 เดือน

2
น าข้อมูลมาก าหนดแนวทาง
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม      ที่
เหมาะสมกับสภาวะการ

2 เดือน

3
เสนอกรมปศุสัตวพ์จิารณา
เหน็ชอบด าเนินการ

1 เดือน

4 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
8 เดือน

5
สรุปการด าเนินการ             
เสนอกรมปศุสัตวรั์บทราบ

1 เดือน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
 และพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว ์เพื่อพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหม้ีการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมใหก้ับบคุลากร
อย่างมีประสิทธภิาพ 
เพื่อใหม้ีกิจกรรมใหคุ้ณ
และลงโทษบคุลกร   
อย่างเหมาะสม

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และกลุ่ม
วนิัยและเสริมสร้าง
ระบบคุณธณรม

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกรมปศุสัตว์

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี ่4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 5.3 : เพ่ือให้มกีารปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือให้มกิีจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลกรอย่างเหมาะสม 
ตวัชี้วัดตวัชี้วัด 5.3.2 จ านวนกิจกรรมการป้องกันการกระท าผิดวินัยอย่างเหมาะสม


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
ศึกษาข้อมูลการกระท าผิดวินัย
และกฎหมายเกี่ยวกับวินัย

3 เดือน

2
วิเคราะห์ประเภทการกระท าผิด
วินัยและก าหนดกิจกรรม

2 เดือน

3
เสนอขอความเห็นชอบ         
กรมปศุสัตว์เพือ่ด าเนินกิจกรรม

1 เดือน

4
ด าเนินการตามขั้นตอน         
ของกิจกรรม

4 เดือน

5
สรุปผลการด าเนินการ          
ตามกิจกรรมต่อกรมปศุสัตว์

2 เดือน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ 
กรมปศุสัตว ์             
เพื่อใหม้ีกิจกรรมใหคุ้ณ
และลงโทษอย่างเหมาะสม

กลุ่มวนิัยและ
เสริมสร้างระบบ
คุณธณรม

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัย

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



มติทิี่ 4  : ความพร้อมรับผิดดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์5  : การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตามหลักธรรมาภบิาล  
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์5.3 : เพ่ือให้มกีารปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างมปีระสิทธภิาพ เพ่ือให้มกิีจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลกรอย่างเหมาะสม 
ตวัชีว้ัดตวัชีว้ัด 5.3.2 : จ านวนกิจกรรมให้คุณและลงโทษบุคลากรอย่างเหมาะสมเป็นธรรม


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
เสนออนมุัติโครงการและแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

2 เดือน

2
ด าเนนิการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

1 เดือน

3
ด าเนนิการประกาศโครงการ
และหลักเกณฑ์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์

1 เดือน

4

ด าเนนิการคัดเลือกผู้ปฏบิติั
หนา้ที่ราชการดีเด่น หรือมี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น หรือผู้
มีความซ่ือสัตย์สุจริตเปน็ที่
ประจักษ์

3 เดือน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
 และพนักงานราชการ ที่
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการดีเด่น
 หรือมีคุณธรรมจริยธรรม

ดีเด่น หรือผู้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ เพือ่มอบรางวลั
เชิดชูเกียรติ

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม และกลุ่ม
วนิัยและเสริมสร้าง
ระบบคุณธณรม

แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบคุลากรกรมปศุสัตว์

ล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 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.
ล าดบั ขัน้ตอน/วิธกีารด าเนินการ ระยะเวลา

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

5

สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดี
กรมปศุสัตว์พิจารณาเหน็ชอบ
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 เดือน



มติทิี ่5  : คุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน (Quality of Work Life)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6  :  เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6.1 : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มคีวามสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน 

6.1.2 : ร้อยละของหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ครบทุกมติิ
6.1.3 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

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 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การพัฒนา 1 เดือน

คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2560- 
2564 และให้หน่วยงานก าหนดแผนฯ ปี 2561
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของกรมฯ

2 ให้หน่วยงานก าหนดแผนของแต่ละ 11 เดือน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนกรมฯ

3 ก าหนดแนวทางประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด 12 เดือน
ให้ค าแนะน า ส่งเสริม และติดตามผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน

4 รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 1 เดือน
5 สรุปรายงานผลการด าเนินการและประเมินผล 1 เดือน

กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ร่วมกับ
 ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรม
ปศุสัตว์

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม
มีการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ครบทุกมิติ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต

ตวัชี้วัด  6.1.1 : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  

  



มติทิี ่5  : คุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน (Quality of Work Life)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6  :  เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6.1 : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มคีวามสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน 

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 ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสภาพการณ์หน่วยงาน

ในปัจจุบันของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย และ 2 เดือน หน่วยงานด าเนิน
เป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน กิจกรรม 5 ส
ด้วยกิจกรรม 5 ส ทุกหน่วยงาน

2 ประกาศนโยบาย แต่งต้ังคณะกรรมการ และ 1 เดือน
คณะอนุกรรมการ

3 ให้ความรู้ และด าเนินกิจกรรม 5 ส 9 เดือน
4 ตรวจติดตาม ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 9 เดือน

อย่างใกล้ชิด
5 สรุปและประเมินผล 1 เดือน

กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ร่วมกับ
 ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรม
ปศุสัตว์

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานดว้ยกิจกรรม 5 ส 

ตวัชี้วัด  6.1.1 : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชวีิตบุคลากรกรมปศุสัตว์  

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

  



มติทิี ่5  : คุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน (Quality of Work Life)
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6  :  เสริมสร้างคุณภาพชวีิตและความสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน
เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ์ 6.1 : เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มคีวามสมดลุระหว่างชวีิตกับการท างาน 

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 ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพเครือข่าย 1 เดือน

การมีส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เครือขา่ยมีความรู้
2 วางแผน ก าหนดแนวทาง และรายละเอียดการเพิม่ ความเขา้ใจ

ประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน 1 เดือน มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในการด าเนินงาน

3 ด าเนินการตาแผนและแนวทางทีก่ าหนด 12 เดือน การพฒันาคุณภาพ

4 ติดตามผลการเพิม่ประสิทธิภาพเครือข่ายการมี 2 เดือน ชีวิต
ส่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

5 สรุปและประเมินผล 1 เดือน

กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ร่วมกับ 
ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว์

แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขา่ยการมสี่วนร่วมการด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชวีิต

ตวัชี้วัด  6.1.4 : ระดบัความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขา่ยการมสี่วนร่วมการด าเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชวีิต

ล าดบั ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ


