




ยุทธศาสตรที่ กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว คณะกรรมการ KM ดําเนินการแลว

(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ทุกหนวยงาน

(3) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ทุกหนวยงาน

(4) ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ทุกหนวยงาน

1.2 1.2.1 (1) การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป สําหรับแผนปฏิบัติการจัดการความรู กกจ. เสนอผาน กผง.

(1) กิจกรรมการจัดการความรูในระดับหนวยงานและองคกร ทุกหนวยงาน

(2) ประมวลและเผยแพรองคความรูในระดับหนวยงานและองคกร กวป. และทุกหนวยงาน

2.2 2.2.1

(1) จัดอบรม/เสวนา/สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม 

(R2R) กวป. และทุกหนวยงาน

(1) กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน

(2) ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกหนวยงาน

(1) จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูจําแนกตามหมวดหมูกิจกรรม ศทส./ทุกหนวยงาน

(2) การจัดทําคลังความรู/คูมือ ฯลฯ ที่เปนระบบเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ศทส./ทุกหนวยงาน

(3) ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูล และคลังความรูกรมปศุสัตว ศทส./ทุกหนวยงาน

3.1 3.1.1 และ 3.1.2
(1) กิจกรรม/โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกอง/

สํานัก ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน

(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM  Forum กรมปศุสัตว คณะกรรมการ KM และ กกจ.

(2) จัดทําทําเนียบผูทรงความรูดานตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน ศทส./ทุกหนวยงาน

4.1 4.1.1 (1) จัดประกวด/ใหรางวัล ผลงานการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว (DLD KM AWARD) คณะกรรมการ KM และ กวป.

(1) สรางพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพผาน Social 

Network ที่เหมาะสม ศทส.

(2) ประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรู ของกรมปศุสัตวผานสื่อตาง ๆ ศทส./ทุกหนวยงาน

ตัวอยาง กกจ.

รายละเอียดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว พ.ศ. 2558 - 2560
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1.1 1.1.1 และ 1.1.2

2.1 2.1.1

2.3 2.3.1

2.4

3.2 3.2.1

4.2 4.2.1

2.4.1 และ 2.4.2



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

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

หนวยงาน..............................................................

ยุทธศาสตรที่..... : 

ตัวชี้วัดกลยุทธ :

กลยุทธ : 

โครงการ/กิจกรรม : 

งบประมาณ



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 คณะทํางานการจัดการความรูของ

หนวยงาน จัดประชุมชี้แจงเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM 

Action Plan) และมอบหมาย

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการ

 - แผนปฏิบัติการจัดการ

ความรู (KM Action 

Plan) ครบถวนตาม

โครงการ/กิจกรรมที่

กําหนด

 - คณะทํางาน 

KM กองการ

เจาหนาที่

2 คณะทํางานของหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ KM

 ป 2559 (กําหนดขั้นตอน/วิธีการ/

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ/

ชวงเวลาดําเนินการ/งบประมาณ) 

เสนอผูบังคับบัญชาหนวยงาน

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

 - ชองทางการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติการจัดการ

ความรูใหบุคลากรใน

หนวยงานทราบมากกวา

 1 ชองทาง

 - ผูไดรับ

มอบหมาย

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุงบประมาณลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



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

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุงบประมาณลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต

3 คณะทํางานรวบรวมแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงานให กกจ. เพื่อเสนอ 

CKO ทราบ

 - การรายงานติดตาม

ประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม ให CKO ทราบ

ตามเวลาที่กําหนด

4 หนวยงานดําเนินการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ ถายทอดแผน

ยุทธศาสตร KM และแผนปฏิบัติการ

 KM ใหทุกคนในหนวยงานรับทราบ

ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ และใหผู

ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของ

ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด



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

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุงบประมาณลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต

5 คณะทํางานของหนวยงานรายงาน

การติดตามประเมินผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม ให กกจ. รวบรวม

เพื่อเสนอ CKO ทราบ



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 คณะทํางานการจัดการความรูของ

หนวยงาน จัดประชุมชี้แจงเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM 

Action Plan) และมอบหมาย

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการ

 - แผนปฏิบัติการจัดการ

ความรู (KM Action 

Plan) ครบถวนตาม

โครงการ/กิจกรรมที่

กําหนด

 - คณะทํางาน 

KM กองการ

เจาหนาที่

2 คณะทํางานของหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ KM

 ป 2559 (กําหนดขั้นตอน/วิธีการ/

เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ/ชวงเวลา

ดําเนินการ/งบประมาณ) เสนอ

ผูบังคับบัญชาหนวยงานเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการ

 - ชองทางการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติการจัดการ

ความรูใหบุคลากรใน

หนวยงานทราบมากกวา

 1 ชองทาง

 - ผูไดรับ

มอบหมาย

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ



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

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3 คณะทํางานรวบรวมแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงานให กกจ. เพื่อเสนอ 

CKO ทราบ

 - การรายงานติดตาม

ประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม ให CKO ทราบ

ตามเวลาที่กําหนด

4 หนวยงานดําเนินการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ ถายทอดแผน

ยุทธศาสตร KM และแผนปฏิบัติการ

 KM ใหทุกคนในหนวยงานรับทราบ

ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ และใหผู

ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของ

ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนปฏิบัติการที่กําหนด



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

                  1.1.2 : มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.1 : กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.1.1 : มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม (2) : การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 

            (3) : การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ

  (4) : ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

5 คณะทํางานของหนวยงานรายงาน

การติดตามประเมินผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม ให กกจ. รวบรวม

เพื่อเสนอ CKO ทราบ



หน้าที� 2

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

กองการเจาหนาที่

โครงการ/กิจกรรม (1) : การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป สําหรับแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

กลยุทธที่ 1.2 : กําหนดแผนงบประมาณดานการจัดการความรู

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.2.1 : สัดสวนของงบประมาณดานการจัดการความรูที่ไดรับการจัดสรร



หน้าที� 3

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

ทุกหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม (1) : กิจกรรมการจัดการความรูในระดับหนวยงานและองคกร 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.1 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูของหนวยงานในกรมปศุสัตว อยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.1.1 : จํานวนองคความรู ในระดับหนวยงาน



หน้าที� 4

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

กวป. และ

ทุกหนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.1 : สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูของหนวยงานในกรมปศุสัตว อยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.1.1 : จํานวนองคความรู ในระดับหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม  (2) : ประมวลและเผยแพรองคความรูในระดับหนวยงานและองคกร

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



หน้าที� 5

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

กวป. และ

ทุกหนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.2 : สงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R/I)

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.2.1 : จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาใหเกิดองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม

โครงการ/กิจกรรม (1) : จัดอบรม/เสวนา/สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R) 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



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 คณะทํางาน KM ประชุมชี้แจงเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

และมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํา

แผนปฏิบัติการและจัดทําโครงการ/

กิจกรรม

 - มีรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 

อยางนอย 1 โครงการ/

กิจกรรม

494,150 

บาท (30 

คน)

คณะทํางาน KM 

กกจ. และ กลุม

พัฒนาบุคลากร

2 ผูรับผิดชอบของหนวยงาน

ดําเนินการจัดทํารายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม เสนอคณะทํางาน

 KM ของหนวยงาน

 - มีการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด

3 คณะทํางาน KM รวบรวมโครงการ/

กิจกรรม เสนอผูบริหารหนวยงาน

เห็นชอบและเผยแพรประชาสัมพันธ

ผูเกี่ยวของทราบ

4 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรม ตามที่กําหนด

5 ผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม และรายงานตามกําหนด

(โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูอยางเปนระบบ)

โครงการ/กิจกรรม (1) : กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3 : พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.3.1 : จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

                                                                        (2) : ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



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

(โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูอยางเปนระบบ)

โครงการ/กิจกรรม (1) : กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3 : พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.3.1 : จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

                                                                        (2) : ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



หน้าที� 6

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 คณะทํางาน KM ประชุมชี้แจงเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู 

และมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํา

แผนปฏิบัติการและจัดทําโครงการ/

กิจกรรม

 - มีรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม 

อยางนอย 1 โครงการ/

กิจกรรม

494,150 

บาท (30 

คน)

คณะทํางาน KM 

กกจ. และ กลุม

พัฒนาบุคลากร

2 ผูรับผิดชอบของหนวยงาน

ดําเนินการจัดทํารายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม เสนอคณะทํางาน

 KM ของหนวยงาน

 - มีการดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด

3 คณะทํางาน KM รวบรวมโครงการ/

กิจกรรม เสนอผูบริหารหนวยงาน

เห็นชอบและเผยแพรประชาสัมพันธ

ผูเกี่ยวของทราบ

4 ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดโครงการ/

กิจกรรม ตามที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม (1) : กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3 : พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.3.1 : จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

                                                                        (2) : ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

(โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูอยางเปนระบบ)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



หน้าที� 6

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

โครงการ/กิจกรรม (1) : กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน     กองการเจาหนาที่
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3 : พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.3.1 : จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

                                                                        (2) : ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

(โครงการฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรูอยางเปนระบบ)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

5 ผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม และรายงานตามกําหนด



หน้าที� 7

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

ทุกหนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3 : พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.3.1 : จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม  (2) : ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



หน้าที� 8

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

ศทส. และ

ทุกหนวยงาน

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.4 : การจัดทําคลังความรูกรมปศุสัตว

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.4.1 : จํานวนองคความรู ที่จัดเก็บในคลังความรู

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม (1) :  จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูจําแนกตามหมวดหมูกิจกรรม 

                   2.4.2 : จํานวนผูใชงานระบบองคความรูกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต



หน้าที� 9

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

ศทส. และ

ทุกหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม (2) :  การจัดทําคลังความรู/คูมือ ฯลฯ ที่เปนระบบเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

                                                                          (3) :  ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงคลังความรูกรมปศุสัตว

                 2.4.2 : จํานวนผูใชงานระบบองคความรูกรมปศุสัตว

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.4 : การจัดทําคลังความรูกรมปศุสัตว

ตัวชี้วัดกลยุทธ 2.4.1 : จํานวนองคความรู ที่จัดเก็บในคลังความรู



หน้าที� 10

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

ทุกหนวยงาน

                 3.1.2 : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (Active Participant)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ

กลยุทธ 3.1 : สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดกลยุทธ 3.1.1 : จํานวนกิจกรรม/รูปแบบ

โครงการ/กิจกรรม (1) :  กิจกรรม/โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการความรูใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกอง/สํานัก ทุกหนวยงาน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



หน้าที� 11

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

คณะกรรมการ KM

และ กกจ.

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ

กลยุทธ 3.2 : สรางเครือขาย การจัดการความรูทั้งภายในหรือภายนอกหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ 3.2.1 : จํานวนเครือขาย/จํานวนสมาชิก และกิจกรรมที่ไดดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม (1) :  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM  Forum กรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



หน้าที� 12

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

ศสท. และ

ทุกหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม (2) :  จัดทําทําเนียบผูทรงความรูดานตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ

กลยุทธ 3.2 : สรางเครือขาย การจัดการความรูทั้งภายในหรือภายนอกหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ 3.2.1 : จํานวนเครือขาย/จํานวนสมาชิก และกิจกรรมที่ไดดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ



หน้าที� 13

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

คณะกรรมการ KM

และ กวป.

โครงการ/กิจกรรม (1) :  จัดประกวด/ใหรางวัล ผลงานการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว (DLD KM AWARD)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการความรู

กลยุทธ 4.1 : สรางแรงจูงใจ ในการจัดการความรูของหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ 4.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ



หน้าที� 14

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

ศสท. และ

ทุกหนวยงาน

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนวยงาน.........................................................  
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการความรู

กลยุทธ 4.2 : ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดกลยุทธ 4.2.1 : จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพร

โครงการ/กิจกรรม (1) : สรางพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพผาน Social Network ที่เหมาะสม

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559

เปาหมาย/ผลผลิต งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

                                                    (2) :  ประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรู ของกรมปศุสัตวผานสื่อตาง ๆ 



แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู กรมปศุสัตว พ.ศ. 2558 – 2560 

 

วิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560 

 

1. วิสัยทัศน  
  “เปนองคกรชั้นนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและตลาดโลก” 
 
2. พันธกิจ 
  1) เสริมสรางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตวไทยใหไดมาตรฐาน มีความเปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจ พรอม

รับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปจจัยเสี่ยง และกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ตลอดจนสงเสริมการสรางคุณคา 

ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรดานการปศุสัตว ปรับโครงสรางการผลิต เนนการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพอาชีพเกษตรกร 

  2) ปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว สุขภาพสัตวควบคูกับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตใหมีความ

นาเชื่อถือ ตามเง่ือนไขประเทศคูคา และตามหลักมาตรฐานสากล เสริมสรางมูลคาเพ่ิมดวยความคิดสรางสรรค เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแขงขัน กํากับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ และสนับสนุนการผลิตใหไดปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของตลาด 

  3) พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเขมแข็ง เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูครบวงจร เขาถึงงายสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม โดยบุคลากรใน

เครือขายของการปศุสัตวสามารถใชประโยชนไดจริง 

  4) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปญญา และความคิดสรางสรรค เพ่ือเปนฐานแหงศูนยกลางแหลงความรู 

มุงสื่อสาร ถายทอดความรูไปสูเกษตรกร ผูประกอบการ ใหสามารถนําไปใชประโยชนได ท้ังในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย และอ่ืนๆ ไดอยางยั่งยืน 

  5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว ดวยกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบใหไดมาตรฐานสากล และความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 

 

 

~ 1 ~ 
 



3. เปาประสงคหลัก 

  1) ทรัพยากรมนุษยในกรมปศุสัตวและกระบวนการการปศุสัตวไทยมีศักยภาพสมรรถนะเขมแข็งไดมาตรฐาน พรอมท้ังมีจํานวนเพียงพอ เพ่ือรองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงและปจจัยเสี่ยงจากความรวมมือทางการคาในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) 

รวมท้ังมีความม่ันคงในอาชีพ วิชาชีพ ภูมิใจและพึงพอใจในคุณภาพชีวิตท่ีดี ตั้งแตบุคลากรกรมปศุสัตวเกษตรกร ผูประกอบการ/ผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของกับกรม

ปศุสัตวและการปศุสัตวไทย 

  2) ระบบการผลิตปศุสัตวไทยทุกชวงหวงโซการผลิต มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไดมาตรฐานตรงตามเง่ือนไขประเทศ

คูคา มีความรวมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน(ASEAN) สามารถรับมือกับเง่ือนไขทางการคา มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ มีการผลิตท่ีเพียงพอตอ

ความตองการของตลาดภายในประเทศ และความตองการของตลาดภายนอกประเทศ พรอมท้ังมีระบบการปองกันโรคและระบบท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ปลอดภัยตอผูผลิตและชุมชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานสากล แขงขันไดทุกตลาดอยางยั่งยืน 

  3) มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถวน ทันสมัย งายตอการเขาถึง และมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกันอยางบูรณาการ การบริหารจัดการภาครัฐดานการปศุ

สัตวไทยมีความเขมแข็งเปนมืออาชีพในการใหบริการรวมท้ัง มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกรมปศุสัตวกับใหผูรับบริการ คือ เกษตรกร ผูประกอบการ/ผูมีสวนได

สวนเสีย ตลอดจนมีการดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงไดอยางเปนรูปธรรม 

  4) เปนศูนยกลางองคความรูดานการปศุสัตวไทย ดวยการรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรมตางๆ บนพ้ืนฐานขององคความรูทางการปศุสัตวไทยท่ีเขมแข็ง มีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง พรอมเผยแพร ถายทอดองคความรูใหกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการปศุสัตว ใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

  5) มีบทบาทในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบกระบวนการปศุสัตวท่ีชัดเจนมากข้ึน ดวยเง่ือนไขขอกฎหมาย กฎระเบียบท่ีไดมาตรฐานสากลตางๆ รวมท้ัง

ขอบัญญัติในความตกลงความรวมมือกับตางประเทศ 

 
4. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560 
  การวางกรอบยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560 มุงการพัฒนากรมปศุสัตวใหเขมแข็งทุกดานอยางสมดุล บรรลุการเปน
องคกรชั้นนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและตลาดโลกอยางแทจริง เตรียมพรอมตอยอดการพัฒนาใหยั่งยืน กาวไกล เหมาะสําหรับการกาวไปสูการเปนองคกรนํา
ขับเคลื่อนการปศุสัตวไทยยั่งยืนในตลาดโลก ของชวงป พ.ศ. 2561 - 2565 ตอไปในแผนยุทธศาสตรหนา โดยมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคหลักของแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกรดานการปศุสัตว 

   กลยุทธ 
   1. พัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว 
   2. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตวใหสอดคลองกับความตองการและกลไกตลาด 

   กลยุทธ 

   1. ยกระดับกระบวนการผลิตเขาสูระบบมาตรฐาน 
   2. เพ่ิมศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม โรคระบาดสัตว 
   3. พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตวและสรางเครือขายการผลิต 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการดานปศุสัตว 

   กลยุทธ 

   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ 
   2. พัฒนาระบบการรวบรวมองคความรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมความรวมมือดานปศุสัตวในประชาคมอาเซียน 

   กลยุทธ 

   1. สรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

   กลยุทธ 

   1. ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงงานวิจัยดานปศุสัตว 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับจากผูปฎิบัติไปสูผูกํากับดูแล 

   กลยุทธ 

   1. ปรับโครงสรางและกระบวนงานของกรมปศุสัตว ใหสอดคลองกับบริบทหรือสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนและ
โลก 
   2. ผลักดันการถายโอนภารกิจใหกับภาคเอกชนดําเนินการแทนภาครัฐ 

~ 3 ~ 
 



5. คานิยมหลักของกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560 

    “ I2 – SMART ” 
  I  :  Innovation มุงเนนนวัตกรรม 
  I  :  Integration บูรณาการการทํางาน 
  S :  Standard มีมาตรฐาน 
  M :  Mastery ทํางานอยางมืออาชีพ 
  A :  Agility คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  R :  Responsibility รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
  T :  Teamwork มุงม่ันในการทํางานรวมกัน 
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แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู กรมปศุสัตว พ.ศ. 2558 – 2560 

 

ยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว พ.ศ. 2558 – 2560 

 

1. นโยบาย : สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบสูองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

 

2. เปาประสงคหลัก : การพัฒนาการบริหารจัดการความรูดานปศุสัตว สูนวัตกรรม 

 

3. เปาประสงค :   

  1. มีระบบการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2. สงเสริมและพัฒนาองคความรูสูนวัตกรรม 

  3. มีบรรยากาศภายในองคกรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใหความรูอยูคูองคกร 

 

4. ยุทธศาสตรการจัดการความรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู 

 

5. กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว พ.ศ. 2558 – 2560 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาทิศทางและกลไก
สนับสนุน และสงเสริมการ
จัดการความรู 

1.1 กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรม 
ปศุสัตวท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรม
ปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560  

1.1.1 มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
กรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560 
1.1.2 มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู 
(KM Action Plan) ประจาํป ภายใต
แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรม
ปศุสัตว  

1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
กรมปศุสัตว 
2) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM 
Action Plan) 
3) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติ 
4) ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

1.2 กําหนดแผนงบประมาณดานการจัดการ
ความรู  

1.2.1 สัดสวนของงบประมาณดานการ
จัดการความรูท่ีไดรับการจัดสรร 

1) การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป สําหรับ
แผนปฏิบัติการจัดการความรู  

2. การสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการความรูอยางเปนระบบ 
 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการความรูของหนวยงานในกรมปศุสัตว 
อยางเปนระบบ  

2.1.1 จํานวนองคความรู ในระดับ
หนวยงาน 
 
 

1) กิจกรรมการจัดการความรูในระดบัหนวยงาน
และองคกร  
2) ประมวลและเผยแพรองคความรูในระดบั
หนวยงานและองคกร 

2.2 สงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงาน
ประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R/I) 
 

2.2.1 จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการ
พัฒนาใหเกิดองคความรูจากงานประจํา
สูงานวิจัย และนวัตกรรม  

1) จัดอบรม/เสวนา/สัมมนา ใหความรูเก่ียวกับการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R)  

2.3 พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู 
(Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ 

2.3.1 จํานวนแผนงานกิจกรรม/
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
ความรูแกบุคลากรทุกระดับ 

1) กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
จัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ 
2) ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

2.4 การจัดทําคลังความรูกรมปศุสัตว 2.4.1. จํานวนองคความรู ท่ีจัดเก็บใน
คลังความรู 
2.4.2 จํานวนผูใชงานระบบองคความรู
กรมปศุสัตว 

1) จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูจําแนกตาม
หมวดหมูกิจกรรม  
2) การจัดทําคลังความรู/คูมือ ฯลฯ ท่ีเปนระบบ
เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  
3) ประชาสัมพันธวธิีการเขาถึงคลังความรูกรมปศุสัตว 
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2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว

คณะกรรมการ

จัดการความรูกรม

ปศุสัตว

(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ทุกหนวยงาน

(3) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ทุกหนวยงาน

(4) ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ทุกหนวยงาน

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู

ตัวชี้วัดกลยุทธ     1.1.1 มีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 - 2560

                     1.1.2 มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําป ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตว 

กลยุทธ     1.1 กําหนดทิศทาง และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูกรมปศุสัตวที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560
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โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) การจัดทําแผนงบประมาณ ประจําป สําหรับแผนปฏิบัติ

การจัดการความรู

กกจ. เสนอ

ผาน กผง.

กลยุทธ     1.2 กําหนดแผนงบประมาณดานการจัดการความรู 

ตัวชี้วัดกลยุทธ     1.2.1 สัดสวนของงบประมาณดานการจัดการความรูที่ไดรับการจัดสรร

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และสงเสริมการจัดการความรู
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2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการจัดการความรูในระดับหนวยงานและองคกร ทุกหนวยงาน

(2) ประมวลและเผยแพรองคความรูในระดับหนวยงานและองคกร

กลุมพัฒนา

วิชาการปศุสัตว 

และทุกหนวยงาน

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ     2.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูของหนวยงานในกรมปศุสัตว อยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ     2.1.1 จํานวนองคความรู ในระดับหนวยงาน
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ตัวชี้วัดกลยุทธ     2.2.1 จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาใหเกิดองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม

2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) จัดอบรม/เสวนา/สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานประจํา

สูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R) กวป./ทุกหนวยงาน

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ

กลยุทธ     2.2 สงเสริมการพัฒนาองคความรูจากงานประจําสูงานวิจัย และนวัตกรรม (R2R/I)
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ตัวชี้วัดกลยุทธ     2.3.1 จํานวนแผนงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแกบุคลากรทุกระดับ

2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูแก

บุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน

(2) ฝกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกหนวยงาน

กลยุทธ     2.3 พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรู (Capacity Building) แกบุคลากรทุกระดับ

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ
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                      2.4.2 จํานวนผูใชงานระบบองคความรูกรมปศุสัตว

2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) จัดทําระบบฐานขอมูลองคความรูจําแนกตามหมวดหมู

กิจกรรม ศทส./ทุกหนวยงาน

(2) การจัดทําคลังความรู/คูมือ ฯลฯ ที่เปนระบบเอื้อตอการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ศทส./ทุกหนวยงาน

(3) ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงระบบฐานขอมูล และคลัง

ความรูกรมปศุสัตว ศทส./ทุกหนวยงาน

กลยุทธ     2.4 การจัดทําคลังความรูกรมปศุสัตว 

ตัวชี้วัดกลยุทธ     2.4.1. จํานวนองคความรู ที่จัดเก็บในคลังความรู

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบ
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2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรม/โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการความรูใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกอง/สํานัก ทุกหนวยงาน ทุกหนวยงาน

2557 2558

                     3.1.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (Active Participant)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ

กลยุทธ     3.1 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดกลยุทธ     3.1.1 จํานวนกิจกรรม/รูปแบบ
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2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู KM  Forum กรมปศุสัตว

คณะกรรมการ KM 

และ กกจ.

(2) จัดทําทําเนียบผูทรงความรูดานตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน ศทส./ทุกหนวยงาน

กลยุทธ     3.2 สรางเครือขาย การจัดการความรูทั้งภายในหรือภายนอกหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ     3.2.1 จํานวนเครือขาย/จํานวนสมาชิก และกิจกรรมที่ไดดําเนินการ

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับ



- 16 -

2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) จัดประกวด/ใหรางวัล ผลงานการจัดการความรู ของ

กรมปศุสัตว (DLD KM AWARD)
คณะกรรมการ KM และ 

กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการความรู

กลยุทธ     4.1 สรางแรงจูงใจ ในการจัดการความรูของหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ     4.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจ
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2559 2560

โครงการ/กิจกรรม  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผิดชอบ

(1) สรางพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพผาน Social Network ที่เหมาะสม
ศทส.

(2) ประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว

ผานสื่อตาง ๆ ศทส./ทุกหนวยงาน

ตัวชี้วัดกลยุทธ     4.2.1 จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ เผยแพร

2557 2558

แผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการความรู

กลยุทธ     4.2 ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
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