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วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
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“บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
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เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้บริการทุกท่าน
“เราจะทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
และไม่ทาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก”
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สารจาก
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์
“เราจะบริการท่าน

โดยไม่ทาให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก
และจะทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย”
กรมปศุสัตว์ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยยึด
หลักการทางานให้การเจ้าหน้าที่รักข้าราชการ บุคลากร และเกษตรกรดุจญาติมิตร เพื่อที่จะได้
ให้บริการเหมือนญาติพี่น้องของตนเอง ดังนั้น การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) จึงเป็นการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ รวมทั้งยังเน้นการสร้าง
สมดุลชีวิตระหว่างการทางานและการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันส่งผล
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2564 – 2566 เน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ ทรงคุณวุฒิ และเจ้ าหน้าที่ผู้ ป ฏิบัติง านของกรมปศุสั ต ว์ทั้งส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีส่วนช่วยใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) สาเร็จลุล่วงมาด้วยดี
กรมปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และสอดรั บ
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระยะยาวต่อไป

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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หลักคิดในการทางาน
“เก่งเรียน เก่งทา เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต”
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หลักคิดในการทางาน
“สุขในครอบครัว สุขในการทางาน สุขของประชาชนสร้างความสุข
สร้างรอยยิ้ม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน”
นายสุรเดช สมิเปรม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หลักคิดในการทางาน
“รับรู้บทบาทหน้าที่อย่างเข้าใจ ปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทัน
ร่วมใจพัฒนา และสร้างสรรค์อย่างเท่าเทียม”
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
หลักคิดในการทางาน
“สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สร้างความสุขให้กับ พี่น้องประชาชน
สร้างความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
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นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
“เชื่อถือ จริงใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เชื่อมั่น ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพ”
กองการเจ้าหน้าที่มีการบริหารงานภายใต้หลักการ “TRUST HR Pro” ดังนี้
True = การทางานบนพื้นฐานของความจริง
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทางานอย่างมีหลักการและเหตุผล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
Rule = การทางานบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎระเบียบ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ทางานได้ถูกต้อง แม่นยา ตาม กฎ ระเบียบ ที่กาหนดขึ้น รวมทั้งยัง
สามารถสื่อสารให้บุคลากรภายในกรมปศุสัตว์เข้าใจได้
Unity = การทางานอย่างมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว
บุ คลากรกองการเจ้ าหน้ าที่ เข้าใจถึงจุ ด มุ่งหมายในการทางานร่ว มกันสามารถท างานได้อย่า ง
สอดคล้องกัน มีการร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Standard = การทางานอย่างมีมาตรฐาน
บุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่ มี ทั ก ษะความสามารถพร้ อ มส าหรั บ การท างานและมี วิ ธี การ/
กระบวนการทางานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน และเป็นระบบ
Target = การทางานโดยมุ่งเน้นเปูาหมาย
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงเปูาหมายในการทางาน สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านต่างๆ
มาใช้เพื่อให้งานประสบผลสาเร็จ
Human Resources Professional = บุคลากรทางานด้วยความเป็นมืออาชีพ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ทางานอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ
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คานา
การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักการของ Human Capital Scorecard
เป็นการประเมินระบบโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมด (Human Resource Architecture)
ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงของบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร อีกทั้งยังเห็นความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นการพัฒนา
ขีดสมรรถนะขององค์กร ให้สามารถบรรลุวิ สัยทัศน์ที่ ตั้งไว้การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ใ นราชการ
พลเรือน โดยมีเปูาหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
เกิด ผลสั มฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรั ฐและตอบสนองความต้อ งการของประชาชน ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ประกอบกับ ความพยายามที่จะวัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล การประเมิน
ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รทราบว่ า จะใช้ ก าลั ง คนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้ทราบ
ถึงสมรรถนะในการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ส านั กงาน ก.พ. ก าหนด “กรอบมาตรฐานความส าเร็จ ด้า น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ” ได้แก่ มิติที่ 1ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิ ติที่ 2 ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน เพื่อเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมปศุสัตว์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ 5 มิติ เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อทิศทางเปูาหมายภารกิจและยุท ธศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้ทางาน
อย่างมีเปูาหมาย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นกลไกด้านความพร้อมรับผิดในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมายและหลักคุณธรรม รวมทั้งสามารถวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและประเมินผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
แผนกลยุท ธ์การบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล (HR Scorecard) กรมปศุ สัต ว์ พ.ศ. 2564 – 2566
เป็นการวางกรอบในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ความสาคัญกับ การพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้ก้ าวทันกระแส
การเปลี่ยนแปลง เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
รวมทั้งยังสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการทางานและการจัดสรรสวัสดิการให้แก่บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันส่งผล
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น
โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ได้ดาเนินการตาม “กรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ” ได้แก่ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริห ารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4
ความพร้ อ มรั บ ผิ ดด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล มิติ ที่ 5 คุ ณ ภาพชีวิ ต และความสมดุล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ
การทางานที่นามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนองตอบต่อทิศทางเปูาหมายภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ มีการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ความคาดหวังและความคิดเห็นของบุคลากรและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล การสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับกรม จากนั้นได้มีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกร่างแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ดังนี้

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
“บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีป ระสิทธิภาพในการบริหารกาลังคน
ในกรมปศุสัตว์
2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อม
สาหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจกรมปศุสัตว์
2) วางแผนและบริหารกาลังคน (Workforce Planning and Deployment) ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจของกรมปศุสัตว์
3) กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสาหรับตาแหน่งผู้บริหารหน่วยงานที่ชัดเจนและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารกาลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) มีระบบบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้อง ตามภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) มีการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการอย่างเป็นระบบ
2) มีแผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้องตามกรอบอัตรากาลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรสาหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย
2) มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมฯ
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) บุคลากรกรมปศุสัตว์มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
2) มีกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
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ยุท ธศาสตร์ ที่ 7 : การน าระบบการบริ หารผลการปฏิ บั ติง านไปใช้อ ย่ า งครอบคลุ มทุ ก มิ ติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) นาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) มีการสื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) สร้างความโปร่งใสและความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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บทที่ 1
บทนา
ส่วนที่ 1
1.1 หลักการและเหตุผล
กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกากับ การส่งเสริม
การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสั ตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มี ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประกอบกับยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 เสริมสร้ างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่ อยกระดั บบุ คลากรด้ านการปศุ สัตว์ มุ่ งสู่ ระดั บสากล มุ่ งเน้ น
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ และบุ คลากรกรมปศุ สัต ว์มีขี ดความสามารถในการปฏิบัติ งานอย่ างมื ออาชีพ (Smart Officer)
สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์ การชั้นนาและเป็นองค์การที่นาการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมกับการคิดค้น พัฒนาและประยุกต์ใช้
งานวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ ตลอดจนมุ่ ง สร้ า งบุ ค ลากรด้ า นการปศุ สั ต ว์ ใ ห้ พ ร้ อ มผลั ก ดั น
การปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจากัดในเวทีโลก และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การ สู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนากรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
ในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาทภารกิจ
โครงสร้ า งและระบบงานขององค์ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการด าเนิ น งาน และทั น สมั ย
สอดรับ กับ บริ บทที่เ ปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้ งตระหนั กถึ งแนวทางเพื่ อการผลั กดั นให้ เกิ ดการสร้ างนวั ตกรรม
และให้ความสาคัญผลการดาเนินงานของหน่วยงานและคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขในการปฏิบัติ งานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่าง
บุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร
ในองค์ ก าร อั น เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ของการก้ า วไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) จึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้กาลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุ
เปู า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการ และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นส่ ว นราชการ ให้ ก้ า วหน้ า
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
ประกอบกั บ ระเบี ย บ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการมี ห น้ า ที่ จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งให้สานักงาน ก.พ. เป็นประจาทุกปี ซึ่งรายงานประกอบด้วย
เนื้อหาหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จ
ด้านการบริหารทรั พยากรบุคคล (HR Scorecard) ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
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และส่วนที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา 8 (3)
นอกจากนี้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ได้กาหนด
กรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus)
ซึ่งกาหนดแนวทางการดาเนินการ ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ซึ่งส่วนราชการต้องจัดทา
แผนด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส นั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ และต้ อ งมี ก ารดู แ ลปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว
(2) ความผู ก พั น บุ ค ลากรซึ่ งส่ ว นราชการต้ อ งมี ก ารประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร มี วิ ธี ก ารและตั ว วั ด
ที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และต้องมีการจัดทา
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธี
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ดังนั้น แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จึงเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการบริ หารทรั พยากรบุ คคลให้ สามารถผลั กดั นการด าเนิ นการบริ หารทรั พยากรบุ คคลให้ บรรลุ ผลส าเร็ จ
จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
โดยได้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
ของส านั กงาน ก.พ. เพื่ อให้ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของกรมปศุ สั ตว์ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ และสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเปูาหมายตามที่กาหนดไว้
3. เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตามแนวทาง
HR Scorecard ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้กรมปศุสัตว์มีกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจนเป็นระบบ
2. ทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรการบริ หารและพัฒ นากาลั งคนภาครัฐ ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์
3. ทาให้ ก รมปศุ สั ตว์ มีเ ครื่อ งมื อ ในการพัฒ นาระบบบริ หารทรั พยากรบุค คล ตามแนวทาง
HR Scorecard ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกรมปศุสัตว์
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การที่นาและขับเคลื่อนการปศุสตั ว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”

พันธกิจ
ประเด็นหลัก
ทรัพยากรมนุษย์สาขา
การปศุสัตว์

พันธกิจ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าขาการปศุ สั ต ว์ (โดยครอบคลุ ม ทั้ ง บุ ค ลากร
กรมปศุสัตว์ เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างแข็งแกร่ง
พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ระบบการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์และตลอดห่วงโซ่
การผลิต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ซอฟท์ แ วร์
และ ดิจิทัลด้านการปศุสัตว์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบเชื่อมโยงข้อมูล ผู้พัฒนา
ระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา เพื่อตอบสนอง
การใช้งานสาหรับการปศุสัตว์และเพื่องานปศุสัตว์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรม และงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น
นวัตกรรม และงานวิจัย
ประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านฐานข้ อมูล ด้านการ
ด้านการปศุสัตว์
ผลิต และด้านการตลาด
การบริหารจัดการองค์การ ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การและการบริหารจัดการบุคลากร ร่วมกับ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
การปรั บ บทบาทองค์ ก ารและการน าองค์ ก ารไปสู่ รู ป แบบใหม่ เพื่ อ มุ่ ง สู่
(HPO & GG)
การเป็นองค์การชั้นนา และเป็นองค์การนาการขับเคลื่อนปศุสัตว์
ความร่วมมือระหว่าง
มุ่ ง ประสานความร่ ว มมื อ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ข อ ง
องค์การ ทั้งในและ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าขาการปศุ สั ต ว์ แสวงหาการรั บ รองและเป็ น ที่ ย อมรั บ
ต่างประเทศ
ในตลาดใหม่ ร่วมกับบูรณาการการทางานร่วมกันทั้ งในประเทศ ต่างประเทศ
และอาสาปศุสัตว์

เป้าหมายหลัก
1) ทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (บุคลากรกรมปศุสัตว์ เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ)
มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญโดดเด่นในประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและรายกลางสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้
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2) ศักยภาพด้านการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซีย นด้า นการพัฒ นาพั น ธุ์สั ต ว์ ควบคู่ กับ การสร้า งตราสิน ค้ าให้ กับ ผลิต ภั ณ ฑ์
การปศุสัตว์ไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงวิถีและ
ความเป็นไทย
3) เป็ น องค์ ก ารชั้ น น าและผู้ นาการขั บ เคลื่อ นด้ า นการปศุ สั ต ว์ ผลั กดั น การพั ฒ นาประเทศไทย
ให้มีความพร้อม สามารถเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการปศุสัตว์ในอาเซียน ทั้งด้านองค์ความรู้ งานวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม บุคลากร ศูนย์บริการด้านการปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ของอาเซียน เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนการปศุสัตว์ในอาเซียนพร้อมนาพา
การปศุสัตว์ไทยยั่งยืนได้ในตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจากัดอย่างมืออาชีพ
4) มุ่ งเน้ นในการสร้ างให้ การปศุ สัต ว์ไ ทยเกิด ความมั่ นคง นามาซึ่งความมั่ งคั่ง ให้กั บเกษตรกร
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทาให้เกษตรกรและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 1 ค่านิยมหลักของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถและสมรรถนะเพื่ อยกระดั บบุ ค ลากร
ด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่ระดับสากล
มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้ รอบ รวมทั้ง
มี ค วามเชี่ ย วชาญในอาชี พ และบุ ค ลากรกรมปศุ สั ต ว์ มี ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ
(Smart Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์ การชั้นนาและเป็นองค์การที่นาการขับเคลื่อน
การปศุสัตว์ไทย เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมกับการคิดค้น พัฒนา
และประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อม
ผลักดันการปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจากัดในเวทีโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร องค์กร และ
สถาบันเกษตรกร
มุ่งส่งเสริมและถ่ายทอดทักษะตลอดจนองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจให้กับอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรที่มีที่ดินทากินน้อย และเกษตรกร
ขนาดกลางที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม เป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ตอบสนองความต้ อ งการในเชิ ง พื้ น ที่ (Area approach)
สนับสนุนการสร้างคุณค่าและความสาคัญของอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ไทย เพื่อก่อเกิดเกษตรกรรายใหม่
และรักษาไว้ซึ่งเกษตรกรรายเดิม ส่งถ่ายความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ให้ความสาคัญกับการสร้างฐานความรู้ บนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ พัฒนาสู่การเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจชุมชน อันจะเป็น
รากฐานสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและส่งเสริม ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกร
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และสถาบัน เกษตรกรมีความเข้ม แข็งจากการรวมกลุ่ มและจากการสร้ างเครือข่ ายเชื่ อมโยงห่ว งโซ่อุ ปทาน
พร้อมเผชิญปัจจัยเสี่ยงอย่างมั่นคง

ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ใ ห้ ส มดุล ยั่ ง ยื น และ
แข่งขันได้อย่างไร้ขีดจากัด
เน้ น พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ปลอดภั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสินค้าและผลิตภัณฑ์การปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจน
ปรับฐานการผลิตให้สามารถตอบสนองกับโอกาสทางการค้าที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณผลผลิตและ
มูล ค่ า ทางการค้ า ตั้ งแต่ ต ลาดภายในประเทศ ภู มิ ภ าค และตลาดโลก ภายใต้ ก ารมุ่ งพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการทาปศุสัตว์อินทรีย์ และยกระดับการปศุสัตว์ของไทยให้ได้มาตรฐานสากลในทุกมิติ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าปศุสัตว์
ส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการปศุสัตว์ให้มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ที่มีควบคู่กับ
การสร้างตราสินค้า (Branding) และเอกลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added)
ให้กับสินค้าปศุสัตว์ไทย รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทันสมัย
และเหมาะสมต่ อ การใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ตลอดจนเพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมด้ า นปศุ สั ต ว์
ให้มีจานวนมากและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์สู่ระดับสากล
มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสตั ว์ภายในประเทศและภายนอกประเทศที่มีอยูเ่ ดิม และแสวงหา
โอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
เพิ่มเติม พร้อมบูรณาการร่วมกันในเรื่ องของการแลกเปลี่ย นและถ่ ายทอดองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา
การถ่ายโอนและเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรม การฝึกอบรมด้านการปศุสัตว์ และมิติทางด้านการค้า รวมถึงการ
เพิ่มโอกาสในการผลักดันบทบาทของไทยและการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีระดับโลก

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล
ด้านการปศุสัตว์ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
พัฒ นาและปรับ ปรุงการน าดิ จิ ทัล มาใช้ ในระบบปศุ สั ตว์ เชื่ อ มโยงระบบข้ อมู ล ระหว่า งระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง ใช้งานได้ง่าย และมีความพร้อมในอุปกรณ์ด้าน IT มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบ ทแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง ตลอดจนพัฒ นาและสนับ สนุน การเข้ าถึงเพื่ อประยุก ต์ใ ช้ข้อ มูล องค์ความรู้
เทคโนโลยี นวั ต กรรม และงานวิ จั ย ด้ า นการปศุ สั ต ว์ผ่ า นช่ อ งทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ค วามสะดวก
และรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น Device Service ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการ ปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นข้อมูลสาคัญต่อการลงทุนและ
การแข่งขันอย่างมืออาชีพ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มุ่งพัฒนากรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการในระดับสูง มีธรรมาภิบาล และ
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและระบบงานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการดาเนินงาน และทันสมัย สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งตระหนักถึงแนวทางเพื่อการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และให้ความสาคัญผลการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น สมั ย ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ และมุ่งสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับองค์การ
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในองค์การ อันเป็นรากฐานที่สาคัญ
ของการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

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

กรมปศุสัตว์
ราชการบริหารส่วนกลาง
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารอาเภอ
3. กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์*
4. สานักงานเลขานุการกรม
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองคลัง
7. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
8. กองแผนงาน
9. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
12. สานักกฎหมาย
13. สานักควบคุม ปูองกัน และบาบัดโรคสัตว์
14. สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
15. สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
16. สานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76
2. สานักงานปศุสัตว์อาเภอ 878
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17. สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
18. สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
19. สานักพัฒนาอาหารสัตว์
20. สานักงานปศุสัตว์เขต 1-9
21. สานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
22. กองสารวัตรและกักกัน *
23. กองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ *
24. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ *
25. กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ *
26. กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ *
หมายเหตุ * การแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว์

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายใน กรมปศุสตั ว์
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2.3 ประเภทบุคลากร ตาแหน่ง และอัตรากาลัง
กรอบอั ต ราก าลั ง บุ ค ลากรของกรมปศุ สั ต ว์ มี จ านวน 11,002 อั ต รา ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2563)

ที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6

ส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองความร่วมมือด้านการปศุสตั ว์
ระหว่างประเทศ
กองแผนงาน
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สานักกฎหมาย
สานักควบคุม ปูองกัน
และบาบัดโรคสัตว์
สานักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์
สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
สานักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์
สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
สานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สานักพัฒนาอาหารสัตว์
สานักงานปศุสตั ว์เขต 1-9
สานักงานปศุสตั ว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา

รวม

6
6
6
30
53
63

69
4
4
29
17
22

3
1
4

75
10
10
62
71
89

18

9

-

27

24
74

29
145

1
12

54
231

19

10

1

30

100
17

167
6

9
1

276
24

272

496

27

795

52

291

1

344

84

4

68

156

145

438

32

615

300

766

384

1,450

108

321

4

433

217
425

278
443

94
64

589
932

26

12

2

40
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ที่
22
23

หน่วยงาน

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา

สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
76 จังหวัด
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ
878 อาเภอ

รวม

รวม

946

794

139

1,879

1,682

1,128

-

2,810

4,673

5,482

847

11,002

ตารางที่ 1 กรอบอัตรากาลังบุคลากรของกรมปศุสตั ว์

8%
42%

ข้าราชการ
พนักงานราชการ

50%

ลูกจ้างประจา

ภาพที่ 3 จานวนกรอบอัตราในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามประเภทกาลังคน

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
2. บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด มั่ น ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ ส ามารถสนองความต้ อ งการในการปฏิ บั ติ งาน
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถให้มีสมรรถนะใหม่.ๆ
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ
และคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงบริบท การพัฒนามีการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริ ย ธรรม การเปลี่ ย นแนวคิ ด ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น มื อ อาชี พ มี จิ ต บริ ก ารท างานในเชิ ง รุ ก และ
มองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 – 2565
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 : กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติตามเปูาหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1. ภาครัฐมีกาลังคนที่เพียงพอและมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะที่สาคัญแก่ประชาชน
และพร้อมผลักดันการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. ขนาดกาลังคนภาครัฐมีขนาดกะทัดรัด มีผลิตภาพสูง (High Productivity) และลดภาระค่าใช้จ่าย
ผูกพันในระยะยาว
3. กาลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และผันผวน
4. กาลังคนภาครัฐมีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สาหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่
5. ภาครัฐมีกลไกการติดตามและประเมินผลการใช้กาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. มีการบูรณาการฐานข้อมูลกาลังคนภาครัฐทุกประเภทสาหรับการกาหนดนโยบายกาลังคนภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิผล
7. มีกลไกการบูรณาการนโยบายกาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
กาลังคนและค่าตอบแทนภาครัฐ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นา
เจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
ในสั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชน มาประกอบ
การพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การพัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยสรรหา
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ นาเทคโนโลยี สารสนเทศมาทดแทน
กาลั งคนภาครัฐ ควบคู่กั บการศึก ษาแนวทางการจ้ างงานผู้ เกษีย ณอายุ ราชการอย่ างเป็ นระบบ วางระบบ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน กาหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้าย
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ความสามารถ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล วางระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการในภาครั ฐ
อย่างจริงจังมากขึ้น โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย

3.4 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ให้เป็น Smart officers และ Smart researchers เชื่อมโยงและ
บูรณาการการทางานของหน่วยงานทุก ภาคส่ว นโดยกลไกประชารัฐ และปรับ ระบบบริหารงานให้ ทันสมั ย
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

3.5 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริ มสร้ า งขีด ความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดั บบุค ลากร
ด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล
มุ่งเน้นในการพัฒนา และเสริมสร้างศั กยภาพบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้เป็นผู้รู้คิด รู้รอบ รวมทั้ง
มี ค วามเชี่ ย วชาญในอาชี พ และบุ ค ลากรกรมปศุ สั ต ว์ มี ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ
(Smart Officer) สนับสนุนบทบาทของกรมปศุสัตว์ให้เป็นองค์การชั้นนาและเป็นองค์การที่นาการขับเคลื่ อน
การปศุสัตว์ไทย เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการต่อยอดพื้นฐานองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมกับการคิดค้น พัฒนา
และประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนมุ่งสร้างบุคลากรด้านการปศุสัตว์ให้พร้อม
ผลักดันการปศุสัตว์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร้ขีดจากัดในเวทีโลก

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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บทที่ 2
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard
ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ส่วนราชการจะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Strategic Human Resource Management Plan) ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่สาคัญที่สุดที่จะสร้าง
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลยังเป็นการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากร
บุคคลจากการมุ่งเน้นเพียงงานประจา (Routine Work) ซึ่งเป็นงานในเชิงรับมาเป็นการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติว่ากิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการอยู่ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง
การพั ฒนาบุคลากร การจั ดสวั สดิการ จะสามารถช่วยให้ส่ว นราชการนั้น ๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามประเด็ น
ยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดไว้ได้อย่างไร โดยการกาหนดกลยุทธ์และการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมต่าง ๆ
ในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลนั้ น จะเป็ น ปัจ จั ยส าคัญ ส าหรั บการวางแผนและการจั ด สรรทรั พ ยากรและ
งบประมาณด้านบุคคลต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ “เพื่อจัดให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติทางด้าน
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตอบสนอง สนั บ สนุ น และเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
หน่วยราชการ โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์ และการติดตามวัดประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและ
เพื่ อปรั บบทบาทงานด้า นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลของส่ ว นราชการ ให้มี ค วามเป็ น หุ้น ส่ วนทางกลยุ ท ธ์
(Strategic Partner) หรือสนับสนุนความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่ว นราชการที่หน่วยบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนั้นให้บริการอยู่”

HR Scorecard คืออะไร
HR Scorecard คือเครื่องมือสาหรับใช้ประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์กร ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของ
องค์กรซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกาลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ มีมติเห็นชอบต่อหลักการ
องค์ประกอบและวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (5 กุมภาพันธ์ 2547) โดยใช้ชื่อ
เป็นภาษาไทยว่า“การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR Scorecard

องค์ประกอบของ HR Scorecard
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี
(Best Practices) เกี่ยวกับการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับ
แนวทางการประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย สานักงาน ก.พ.
จึงกาหนดองค์ประกอบของการประเมินผลสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน ดังนี้
1. มาตรฐานความสาเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึง
ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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2. ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (CriticalSuccess Factors) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ
มาตรการและการดาเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทาให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุ
มาตรฐานความสาเร็จ
3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสาเร็จ (Measuresand Indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ว่า
ส่วนราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการดาเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้าน
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานแห่ งความส าเร็ จ จนบรรลุ เ ปู า หมายที่ ตั้ งไว้
มากน้อยเพียงใด
4. ผลการดาเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า ส่วนราชการและจังหวัด
ได้ ด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงานโครงการและ มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความสาเร็จ
ประโยชน์ของ HR Scorecard
1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และสามารถ
บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได้
2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะนาไปสู่
สมรรถนะที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ
3. ช่ ว ยก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ว นราชการให้ มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถนามาปฏิบัติได้จริง
4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ และ
ระดับปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้แก่ส่วนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเปูาหมายและ
มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้น
ความสอดคล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Alignment) ระหว่ า งการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในระดั บ นโยบาย
ระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ โดยแต่ละระดับมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามแผนภาพ

ภาพที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ (Standard for Success)
หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเปูาหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการต้องบรรลุ
โดยสานั ก งาน ก.พ. ได้ ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็ จ ไว้ 5 มิ ติ สาหรั บเป็ น แนวทางแก่ ส่ว นราชการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(Quality of work-life and Work-life balance)

ภาพที่ 6 กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ

มิติที่ 

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Alignment)

หมายถึง การที่ส่วนราชการและจังหวัด มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ ว นราชการและจั งหวั ด มี น โยบาย แผนงานและมาตรการด้ า นการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กาลังคน
มีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการและจังหวัด
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่อ งว่าง
ด้านความต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
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(ค) ส่วนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จาเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด (Talent Management)
(ง) ส่วนราชการและจังหวัด มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้าง
ความต่ อ เนื่ อ งในการบริห ารราชการ นอกจากนี้ ยั งรวมถึงการที่ ผู้น าปฏิบั ติ ตนเป็น แบบอย่ างที่ ดี แ ละสร้ า ง
แรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทางาน

มิติที่ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Operational Efficiency)

หมายถึ ง กิ จ กรรมและกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการและจั งหวั ด
(HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)
(ข) ส่ว นราชการและจั งหวั ดมี ระบบฐานข้อ มูล ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล ที่มี ความถูก ต้อ ง
เที่ยงตรง ทันสมัย และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการและ
จังหวัดได้จริง
(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการและจังหวัด มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า (Value for Money)
(ง) มีการนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการและจังหวัด เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)

มิติที่ 

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRM Program Effectiveness)

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
และจังหวัด ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายพันธกิจของส่วนราชการ
และจังหวัด (Retention)
(ข) ความพึ งพอใจของข้ า ราชการและบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ต่ อนโยบาย แผนงานโครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
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(ค) การสนับ สนุน ให้เกิ ดการเรี ยนรู้ และการพั ฒนาอย่า งต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีก ารแบ่งปั น
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้า ราชการและผู้ป ฏิ บั ติงานให้ มี ทั กษะและสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การบรรลุ ภ ารกิ จ และเปูา หมายของ
ส่วนราชการและจังหวัด
(ง) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานมีเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสาเร็จ
หรือผลงานของส่วนราชการและจังหวัด

มิติที่ 

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Accountability)

หมายถึง การที่ส่วนราชการ และจังหวัดจะต้อง
(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน
การด าเนิ น การด้ า นวิ นั ย โดยค านึ ง ถึ งหลั ก ความสามารถและผลงาน หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก นิ ติ ธ รรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน
(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด

มิติที่ 

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(Quality of work-life and Work-life balance)

หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือจังหวัดมีนโยบาย และแผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(ก) ข้ า ราชการและผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มในการท างานระบบงานและ
บรรยากาศการทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว
(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ ตามกฎหมาย
ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการและจังหวัด
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(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการและจังหวัด กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่ างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองและให้ กาลังคนมีความพร้อ ม
ที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างเปูาหมายการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
กับเปูาหมายการบริหารราชการ
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บทที่ 3
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ส่วนที่ 1
ขั้นดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรมปศุสัตว์
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปมีขั้นตอนหลักๆ ในการดาเนินการ 3 ขั้นตอน
(สานักงาน ก.พ. , 2552 : 15) ดังนี้

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย
(1) การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
(2) การจัดประชุม/สัมมนาก่อนเริม่ กระบวนการ
2. ขั้นดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
(1) จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาหรื อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
แผนกลยุทธ์ตามแนวทาง HR Scorecard
(2) การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละเปูาประสงค์
(5) จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนงาน/
โครงการรองรับ
3. ขั้นนาแผนไปปฏิบตั ิและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
(1) ติดตามผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
(2) ประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนกลยุทธ์
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กรมปศุ สั ต ว์ ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นราชการระดั บ กรม ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553, 2554-2556, 2557-2560 และ 2561-2563 ของ
กรมปศุสัตว์ ตามแนวทาง HR Scorecard เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตั ว์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะครบกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง มีสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ จึงต้องมี
การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของกรมปศุ สั ต ว์
ตามแนวทาง HR Scorecard ขึ้นใหม่ ซึ่งในขั้นตอนเตรียมการได้มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยมี
ผู้ อ านวยการกองการเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น ประธานคณะท างาน และคณะท างานประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ สั งกั ด
กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม และผลการดาเนินการของ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรั พยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ของกรมปศุสัตว์ ในปีที่ผ่านมา และนามาใช้ใ นการจัดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพ ยากรบุคคล ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 ให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ยุท ธศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2561-2565
ซึ่ ง กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด โครงการพั ฒ นาการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมศุภาลัย ปุาสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี
ให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ จัดทาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยมีขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 จัดกิจกรรมหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
การดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทางานจัดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ก่อนเริ่มดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดให้มี
การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนและปฏิทินการดาเนินการ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอานวยการ กรมปศุสัตว์ และได้ดาเนิน
การจัด “โครงการพั ฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสั ตว์ ” เพื่อจั ดทาร่างแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (HR Scorecard) กรมปศุ สั ต ว์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562-2566 โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม
พัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมปศุสัตว์ (SWOT.Analysis) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง
(Gap Analysis) การก าหนดเปู า ประสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ โดยใช้ เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ รงเสริ ม - แรงต้ า น
(Force Field Analysis) และการกาหนดตัวชี้วัดเปูาประสงค์ และค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ภาพที่ 9 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์

 ประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระเบียบ ก.พ.
ว่ า ด้ ว ยการรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ า ราชการ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสานักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลการสารวจของสานักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม
2562 ในประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
5 มิติ 17 ปัจจัย รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง (รองอธิบดี) ดังนี้
 ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน มีอะไรบ้างที่เป็น
จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีขององค์กร และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ/กระทรวง/กรมปศุสัตว์
 ท่านคิดว่าภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสตั ว์ในปัจจุบันมีภารกิจไหนที่ท้าทาย
หรือต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 ในมุม มองของท่ านคิดว่ าช่ วงที่ผ่ านมามี อะไรบ้า งที่ก องการเจ้าหน้า ที่ค วรทาอะไรเพิ่ม เติ ม
นอกเหนือจากสิ่งที่ดาเนินการอยู่
 ในมุมมองของท่านคิดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า กรมปศุสัตว์ควรพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปในทิศทางใด ทั้งทางด้านกระบวนงาน คน ทรัพยากร และผู้รับบริการ/ผู้รับผลกระทบภายนอกองค์กร

 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การก าหนดประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของกรมปศุ สั ตว์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2566 ได้นาข้อมูลจากการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ คาดความหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงโอกาสและอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
(SWOT Analysis) ในแต่ละกลุ่มจะร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นประเด็นทิศทางความต้องการหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วจัดลาดับความสาคัญของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างในแต่ละประเด็น และเลือกประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญหรือมีผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาประเด็น
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่มีคะแนนส่วนต่างสูงในลาดับ 1-3 เพื่อนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ล าดั บ แรกซึ่ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ไ ด้ จ ะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนการบริหารราชการของกรมปศุสัตว์

ภาพที1่ 0 ภาพกิจกรรม Workshop

 กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์
การกาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใช้การวิเคราะห์หาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม/
แรงขับเคลื่อน-แรงต้าน/อุปสรรค (Force Field Analysis) โดยพิจารณาว่าปัจจัยใดจะส่งผลต่อการบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์มากที่สุด และเลือกปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่มีความสาคัญต่อการบรรลุผลตามประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งชั ด เจน น ามาก าหนดเป็ น เปู า ประสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และ
น าเปู า ประสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไปพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ
กรอบมาตรฐานความส าเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล 5 มิ ติ
พิจารณาความสมดุลในแต่ละมิติ และจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของ
แต่ละเปูาประสงค์ รวมทั้งตั้งค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัด และกาหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด

 จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงาน/โครงการรองรับ
กองการเจ้าหน้าที่นาประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์ที่ได้จัดทา
เป็นร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม HR Scorecard template และกาหนดแผนงาน/โครงการ
ทีส่ อดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ รวมทั้ง
กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการที่รองรับในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดทาแบบรายการ
แผนงาน/โครงการรองรับเพื่อจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ (Action.Plan) ในแต่ละปีงบประมาณ และกองการเจ้าหน้าที่ได้นาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR.Scorecard) ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบและประกาศเป็ น แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (HR.Scorecard)
กรมปศุ สั ต ว์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564.-.2566 และกองการเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ภาพที่ 11 สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นสาคัญ สาหรับการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
2.1 สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง
คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสตั ว์
ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ แนวคิด หรือมุมมองด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวทาง ทิศทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ในอนาคต ได้ดังนี้

ภาพที่ 12 ภาพการสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) ดังนั้น รูปแบบการทางานและทักษะการทางานของบุคลากร
จะต้องพร้อมรับมือและปรับให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งบุคลากรทุกคนของกรมปศุสัตว์เปรียบเสมือนฟันเฟืองของ
เครื่องจักรกลทีม่ ีส่วนสาคัญในการผลักดันภารกิจให้สาเร็จลุล่วงไปได้ดี หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเครื่องจักรกล
ก็ไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ที่มีกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทาให้
เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทางาน กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่โดดเด่นในเชิง
วิชาการ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการทางานแบบบูรณาการร่วมกันของบุคลากร เพื่อเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันให้
กรมปศุสัตว์สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ยุคดิจิตอลที่ตอบสนองต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มี ความสะดวก
รวดเร็ว สร้างความสุขให้แก่ผู้รับบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการก็ต้องมีความสุขในการทางานด้วย

2.2 สรุปผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
ผลการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ
ซึ่ ง ด าเนิ น การผ่ า นระบบออนไลน์ ระหว่ า งวั น ที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทาง
ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอีก 1-3 ปีข้างหน้า
หน่วยงานในสังกัด

ประเภทบุคลากร

ประเภทตาแหน่ง
ขรก

พนักงานราชการ

ภาพที่ 13 ภาพแสดงสัดส่วนผู้แสดงความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ไม่ทราบ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ข้อมูล
ด้วย
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
127
39
96
1.1 นโยบายและแผนงานด้ า นการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมปศุ สั ต ว์ มี ส่ ว นช่ ว ย (13.38%) (4.11%) (10.12%)
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานของท่ า นปฏิ บั ติ ง าน
ได้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจ
79
33
95
1.2 กรมปศุ สั ต ว์ มี ก ารสื่ อ สาร/ประชาสั ม พั น ธ์
(3.48%)
(10.01%)
ให้บุคลากรเข้าใจทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ (8.32%)
เปูาหมายของกรมปศุสัตว์อย่างชัดเจน
32
150
284
1.3 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก าลั งคน (ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และการจ้างเหมา (3.27%) (15.81%) (29.93%)
บริการ) ในจานวนที่เหมาะสมกับภารกิจ
1.4 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก าลั ง คนที่ มี ค วามรู้
22
70
200
ทักษะ และสมรรถนะที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท (2.32%) (7.38%) (21.07%)
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
2.1 การนาเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทันสมั ยมาใช้
75
63
142
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานด้ า น (7.90%) (6.64%) (14.96%)
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , การลา Online
เป็นต้น
2.2 ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
66
62
176
สารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของกรม (6.95%) (6.53%) (18.55%)
ปศุสัตว์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2.3 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารน าเทคโนโลยี แ ละ
70
62
171
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ (7.38%) (6.53%) (18.02%)
หน่วยงาน
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
3.1 ท่ า นเห็ น ว่ า กรมปศุ สั ต ว์ มี น โยบายและ
65
76
164
มาตรการบริหารคนที่ มีประสิทธิผล ทาให้สามารถ (6.85%) (8.01%) (17.28%)
ธารงรักษาไว้ซึ่งข้าราชการกลุ่มที่มีความสาคัญและ
สามารถสนั บ สนุ น การบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข อง
กรมปศุสัตว์
มิติด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

575
(60.59%)

112
(11.80%)

617
(65.02%)

125
(13.17%)

407
(42.89%)

76
(8.01%)

540
117
(56.90%) (12.33%)

549
120
(57.85%) (12.64%)

560
(59.01%)

85
(8.96%)

556
(58.59%)

90
(9.48%)

549
95
(57.85%) (10.01%)
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ไม่ทราบ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ข้อมูล
ด้วย
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) (ต่อ)
3.2 ท่ า นเห็ น ว่ า ข้ า ราชการของหน่ ว ยงานท่ า น
31
59
122
626
ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถสูง สามารถ (3.27%) (6.22%) (12.86%) (65.96%)
ร่ ว มผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ให้ บ รรลุ
ผลสาเร็จได้ตามเปูาหมาย
3.3 หน่ ว ยงานท่ า นมี โ อกาสส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ
44
44
118
623
การฝึ กอบรม/พั ฒ นา ในหลั กสู ต รที่ สามารถช่ ว ย (4.64%) (4.64%) (12.43%) (65.65%)
การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น หรือทาให้เพิ่มความรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่สูงขึ้น
3.4 กรมปศุสั ตว์ มีระบบการจัด การความรู้ที่ เป็ น
46
52
132
610
ประโยชน์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยท่ า นสามารถ (4.85%) (5.48%) (13.91%) (64.28%)
เข้าถึงและนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
4.1 กรมปศุสัตว์มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรือใช้
65
92
137
557
หลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงานใน (6.85%) (9.96%) (14.44%) (58.69%)
การแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลงาน เลื่อนเงินเดือน
และพัฒนาข้าราชการ
4.2 บุค ลากรของกองการเจ้า หน้าที่ปฏิ บัติหน้า ที่
95
68
129
553
ด้ ว ยความเป็ น กลาง โปร่ ง ใส เสมอภาค และ (10.01%) (7.17%) (1.359%) (58.27%)
ตรวจสอบได้
4.3 ท่านสามารถเข้าถึงช่องทางการอุ ทธรณ์และ
122
82
153
496
ร้องทุกข์ โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง (12.86%) (8.64%) (16.12%) (52.27%)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(Quality of work-life and Work-life balance)
5.1 กรมปศุสัตว์มีแนวทาง/ช่องทางการรับฟังความ
86
71
141
573
คิ ด เห็ น /ความต้ อ งการของบุ ค ลากร เพื่ อ น ามา (9.06%) (7.48%) (14.86%) (60.38%)
ปรั บ ปรุ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตการทางาน
5.2 กรมปศุสัตว์มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมหรือการ
82
84
188
513
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตรงความต้องการส่วนใหญ่ (8.64%) (8.85%) (19.81%) (54.06%)
ของบุคลากรในหน่วยงาน
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เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
111
(10.70%)

120
(12.64%)

109
(11.49%)

98
(10.33%)

104
(10.96%)
96
(10.12%)

78
(8.22%)

82
(8.64%)
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ไม่ทราบ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ข้อมูล
ด้วย
อย่างยิ่ง
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
(Quality of work-life and Work-life balance) (ต่อ)
5.3 ท่ า นเห็ นว่ า กรมปศุ สั ตว์ ใ ห้ ความส าคัญ และ
51
64
135
605
94
ด าเนิ น กิ จ กรรมทางสั ง คมและนั น ทนาการต่ า งๆ (5.37%) (6.74%) (14.23%) (63.75%) (9.91%)
ตามวาระและโอกาสอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อั น จะ
นาไปสู่การทางานเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต
5.4 ท่ า นเห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานและ
40
80
166
551
112
บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามสมั ค รสมาน สามั ค คี (4.21%) (8.43%) (17.49%) (58.06%) (11.80%)
มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้สาเร็จลุล่วง
ตารางที่ 2 ตารางสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้าง และ
อัตรากาลัง

1. กรมกาหนดตาแหน่งให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2. กรมควรกาหนดเพิ่มกรอบอัตราตามปริมาณงาน
3. กรมควรกาหนดให้นักจัดการงานทั่วไปเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร
4. ระดับตาแหน่งของหัวหน้าส่วนอาเภอ
5. เปลี่ยนสัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล
6. ความก้าวหน้าในสายงานของตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
7. เพิ่มตาแหน่งนายสัตวแพทย์ประจาอาเภอ
8. ปรับระดับตาแหน่งของปศุสัตว์อาเภอเป็นอาวุโส
9. เพิ่มบุคลากรหรืออัตรากาลังในอาเภอ/พื้นที่
10. อัตรากาลังกับปริมาณงานไม่เหมาะสม
1. แต่งตั้งล่าช้า ไม่เป็นไปตามระบบอาวุโส
ด้านการสรรหา บรรจุ
2. รวดเร็วขึ้นเป็นระบบคุณธรรมดีขึ้น
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน
บรรจุกลับ เลื่อนเงินเดือน 3. ไม่แสดงข้อมูลตาแหน่งว่างให้ทราบ
4. แต่งตั้ง โยกย้ายลาบาก ไม่โปร่งใส
5. เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลงานที่ปฏิบัติ
6. ควรสอนการใช้งานเลื่อนเงินเดือนและมีคู่มือการเลื่อนเงินเดือน
7. การเรียกคนบรรจุใช้เวลานาน
8. การมี service mind ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ติดต่อ
9. ควรบรรจุคนลงอาเภอให้ครบทุกตาแหน่ง
10. บรรจุแต่งตั้งบุคลากรลงในตาแหน่งที่ว่างให้เต็ม
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ด้านพัฒนาบุคลากร

ด้านทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ

ด้านวินัยและการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม

ด้านสวัสดิการและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์

1. วางแผนพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่บรรจุ ให้โอกาสทุกสายงาน
2. ควรเพิ่มการอบรมเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ
3. พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเสมอ
4. ควรมีหลักสูตรอบรมกาหนดไว้ให้สามารถเลือกอบรมได้
5. ควรจัดอบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันในแต่ละงาน
6. เพิ่มการอบรม นบส. ให้กระจายไปส่วนภูมิภาค
7. การพัฒนาบุคลากรให้คานึงถึงภาคส่วนเป็นสาคัญอบรมออนไลน์นอกเวลาราชการ
8. ควรจัดหลักสูตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น
9. การคัดเลือกผู้เข้าอบรมอย่างโปร่งใสและเหมาะสม
10. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1. ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง แม่นยามากขึ้น
2. ใช้งานได้ง่ายเป็นประโยชน์
3. มีระบบให้ทุกคนตรวจสอบทะเบียนประวัติตนเองได้
4. อยากให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางออนไลน์
5. บันทึกข้อมูลใน DPIS ไม่เป็นปัจจุบันนาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
6. พัฒนาเรื่องความรวดเร็วและจัดการให้เป็นระบบกว่าเดิม
7. ควรมีการแจ้งเตือนในเมลล์ส่วนตัวหรือไลน์
1. ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบคุณธรรม
2. ลงโทษผู้กระทาผิดวินัยอย่างจริงจัง
3. มีการสร้างเสริมระบบคุณธรรมประจาใจในหน่วยงาน
4. ให้พิจารณาตามบทลงโทษโดยเคร่งครัด
5. มีวินัย โปร่งใส
6. อบรมค่ายคุณธรรม
7. ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึก
1. ควรเพิ่มสวัสดิการตอบแทนที่เหมาะสม
2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้พร้อม
3. สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติน้อยมาก
4. มีเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการให้จังหวัด/อาเภอทุกเดือน
5. ควรมีกิจกรรมให้ดาเนินการร่วมกันมากขึ้น
6. เพิ่มร้านอาหารให้มากขึ้นและลดราคาลง
7. เพิ่มสวัสดิการพนักงานราชการ
8. การกระจายข่าวสารด้านสวัสดิการไม่ทั่วถึง

ตารางที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะอื่น ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
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2.3 สรุปผลการทบทวนและประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในโครงการพัฒ นาการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล กรมปศุ สัต ว์ ระหว่า งวั นที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563
ได้มีการแบ่งกลุ่มประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละมิติ ตามข้อคาถามเพื่อการวิเคราะห์
4 ข้อ ตามแนวทาง HR Scorecard ที่กาหนด โดยแบ่งกลุ่มดาเนินการ 5 กลุ่ม (แบ่งเป็น 5 มิติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ก.พ.) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพปัจจุบัน
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทราบระดับสมรรถนะ จุดแข็ง จุดอ่อน และสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องคาดหวังของ
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแยกเป็นมิติ ได้ดังนี้
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work - life and
Work - life balance)
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ภาพที่ 14 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 1
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ภาพที่ 15 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 2
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ภาพที่ 16 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 3
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ภาพที่ 17 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 4
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ภาพที่ 18 การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ 5
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กิ จ กรรมที่ 2 การก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
โดยแต่ละกลุ่มดาเนินการ
(1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) วิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์
(3) จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยใช้ เ ทคนิ ค
การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความแตกต่างในแต่ละประเด็น
(4) เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีลาดับความสาคัญ 1-3 พร้อมกาหนด
คาอธิบายรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์

เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis)
แบบวิเคราะห์ส่วนต่างของความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์กับสภาพปัจจุบัน
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
ประเด็น

ความสาคัญของประเด็นนี้

สถานภาพปัจจุบัน

ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม

(ทาเรื่องนี้ได้ดมี ากน้อยเพียงใด)

ผลต่างของ (Gap)
(ความสาคัญ สถานภาพปัจจุบัน)

(ต้องทา/จาเป็น/เร่งด่วน)
1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย
ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อมสาหรับการบริหารและการ
เปลี่ยนแปลง
40

235

275

4.82

8 120

52

180

3.16

1.66

ประเด็นที่ 2 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
36

240

276

4.84

6 114

64

184

3.23

1.61

4 123

56

183

3.21

1.61

ประเด็นที่ 3 : การบริหารกาลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
40

235

275

4.82

ตารางที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) ของ มิติที่ 1
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็น
1

ความสาคัญของประเด็นนี้

สถานภาพปัจจุบัน

ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม
(ต้องทา/จาเป็น/เร่งด่วน)

(ทาเรื่องนี้ได้ดมี ากน้อยเพียงใด)

2 3

4

5

รวม

เฉลี่ย

1

2

3

4

5

รวม

ผลต่างของ (Gap)
(ความสาคัญ สถานภาพปัจจุบัน)
เฉลี่ย

ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรต่อภาครัฐ
4

53 281

4.93

4

24 16 13

152 2.66

2.27

ประเด็นที่ 2 : การนาระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (DPIS)
8

49

277

4.86

2

25

20

10

152

2.66

2.2

ตารางที่ 5 เทคนิคการวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) ของ มิติที่ 2

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็น

ความสาคัญของประเด็นนี้

สถานภาพปัจจุบัน

ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม

(ทาเรื่องนี้ได้ดมี ากน้อยเพียงใด)

ผลต่างของ (Gap)
(ความสาคัญ สถานภาพปัจจุบัน)

(ต้องทา/จาเป็น/เร่งด่วน)
1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย
ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบตั ิงานและยกระดับบุคลากรให้เป็นผูป้ ฏิบตั ิงานอย่าง
มืออาชีพพร้อมทั้งขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์สู่ระดับสากล
6 51

279

4.89

20

37

208

3.65

1.24

35

201

3.53

1.43

191

3.35

1.54

ประเด็นที่ 2 : การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2 55

283

4.96

5

17

ประเด็นที่ 3 : การนาระบบการบริหารผลการปฏิบตั ิงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 51

279

4.89

1

6

22

28

ตารางที่ 6 เทคนิคการวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) ของ มิติที่ 3
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มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็น

ความสาคัญของประเด็นนี้

สถานภาพปัจจุบัน

ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม

(ทาเรื่องนี้ได้ดมี ากน้อยเพียงใด)

(ต้องทา/จาเป็น/เร่งด่วน)
1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 1 2 3
ประเด็นที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักธรรมาภิบาล

4

5

รวม

เฉลี่ย

57

21

9

209

3.67

285

5

1 26

ผลต่างของ (Gap)
(ความสาคัญ สถานภาพปัจจุบัน)

1.33

ตารางที่ 7 เทคนิคการวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) ของ มิติที่ 4

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work-life and
Work-life balance)
ความสาคัญของประเด็นนี้
ต่อผลสัมฤทธิ์ของกรม
(ต้องทา/จาเป็น/เร่งด่วน)

ประเด็น
1

2

3

4

5

รวม

สถานภาพปัจจุบัน
(ทาเรื่องนี้ได้ดมี ากน้อยเพียงใด)
เฉลี่ย

1

2

3

4

5

รวม

ผลต่างของ (Gap)
(ความสาคัญ สถานภาพปัจจุบัน)
เฉลี่ย

ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
0

0

6 20

250

276

4.84

0

6 135

36

0

177

3.11

1.73

ตารางที่ 8 เทคนิคการวิเคราะห์สว่ นต่าง (Gap Analysis) ของ มิติที่ 5

กิจ กรรมที่ 3 การก าหนดเป้า ประสงค์เ ชิงกลยุทธ์ ด้า นการบริ หารทรั พยากรบุค คล
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
(1) กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)
(2) กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
(3) กาหนดระดับค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด
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เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis)
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อความพร้อมสาหรับการบริหารและการเปลีย่ นแปลง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มาตรการกาลังคนภาครัฐ (คปร.)
1. การเกษียณอายุที่เพิ่มมากขึ้น
2. HR Scorecard
2. น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ ที่เ กิด ขึ้น ทั้งในปัจ จุบั น
และอนาคต
3. นโยบายของกระทรวงฯ ที่ให้ส่วนราชการจัดทา 3. ตาแหน่งทางการบริหารของกรมมีความเฉพาะด้าน
Career Path
และหลากหลายสายงาน
ท าให้ เ กิ ด มุ ม มอง
ความก้าวหน้าที่แตกต่างกัน
4. ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศก าหนดให้ ส่ ว นราชการ 4. การวิเคราะห์อัตรากาลังขององค์กรขนาดใหญ่ที่ต้อง
มี ก ารปรั บ อั ต ราก าลั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและมีความเชี่ยวชาญสูง
ที่เปลี่ยนแปลง
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณ ตลอดจนการสนั บ สนุ น
จากผู้บริหาร
สิ่งที่ตอ้ งทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. การวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อทดแทน
1. การจัดทาแผน HR Scorecard
การเกษียณอายุราชการ
2 การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
ตาแหน่งบริหารและตาแหน่งสาคัญอื่น
3. การวิเคราะห์อัตรากาลังของกรมปศุสัตว์
การสรรหาและเลือกสรรเพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจของกรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. นโยบายผู้บริหารให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. กา ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ผู้ บ ริ ห า ร ท า ให้ น โ ย บ า ย
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2. มีผู้แทน ก.พ. เป็นที่ปรึกษา
2. สูญเสียบุคลากร เนื่องจากค่าตอบแทนไม่เป็นที่จูงใจ
3. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3. ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส ถา น ก า ร ณ์ โ ร ค ร ะ บ า ด
เช่น โควิด-19
4.
มี ก ารจ้ า งหน่ ว ยงาน outsource เพื่ อ ช่ ว ย 4. แทรกแซงทางการเมืองและระบบอุปถัมภ์
ในการสนับสนุนงานสรรหา
5. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ช่วยในการตัดสินใจ 5. งบประมาณจากัด
ของผู้บริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
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สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. มีแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานบุคคล 1. มีแผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้ได้มาซึ่ง
กาลังคนที่สอดคล้องตามกรอบอัตรากาลัง
2. มีหลักเกณฑ์และคณะกรรมการในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึ้นทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารกาลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงฯ 1. งบประมาณส าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ ไม่เพียงพอ
บุคลากรภาครัฐ
2. ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ 2. สถานการณ์ ที่ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
การพัฒนาให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการพัฒนา
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. การบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
ตารางที่ 9 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 1

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และมีความเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลบุคลากรต่อภาครัฐ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนาไป 1. งบประมาณจากัด อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2. เครื่องมือไม่มีคุณภาพ
3. การได้มาของข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ 3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับบุคลากร
4. เครือข่ายไม่เสถียร
5. ที่มาของข้อมูลไม่ได้ตามเวลาที่กาหนด
6. กลุ่ม/ฝุายในหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบในระบบ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ได้ รั บ งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ท าง
คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ในการทางานมากยิ่งขึ้น
2. ขอความร่วมมือกลุ่ม/ฝุายในหน่ วยงานร่วมกัน
รับผิ ดชอบในระบบโปรแกรมสารสนเทศร่ วมกั นใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
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สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน (ต่อ)
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)
3. ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. กาหนดระยะเวลาของการจัดส่งข้อมูล
การนาระบบโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานบุคคลให้มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประสิทธิภาพ (DPIS)
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
1. การจัดสรรงบประมาณจากัด / อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
2. เจ้ าหน้ าที่ มี ทัก ษะในการใช้ โ ปรแกรมเทคโนโลยี 2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร
สารสนเทศ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ระหว่า งรอการจัดสรรงบประมาณ เจ้ าหน้า ที่
ช่วยกันบารุงรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างจากัด เพื่อยืด
อายุการใช้งานของอุปกรณ์
2. ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตารางที่ 10 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 2

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและยกระดับบุคลากรให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพพร้อมทั้งขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์สู่ระดับสากล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ยุทธศาสตร์/นโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนา 1. เรื่องงบประมาณ
บุคลากร
2. มีแหล่งวิธีการ/ช่องทาง/สื่อ ที่หลากหลายและ 2. ทัศนคติของบุคลากร
เข้าถึงง่าย
3. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. จัดทาแผนงบประมาณ (เขียนคาขอ)ให้สอดคล้อง 1. มี แ ผนพั ฒนาบุค ลากรที่ สอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์/นโยบาย มากยิ่งขึ้น
และนโยบาย
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นถึงการพัฒนาตัวเอง
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางการรั บ รู้ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
KM การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีวิธีการจัดการความรู้ (ระบบ KM)
1. ไม่มีการประยุกต์ใช้อย่างทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
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แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน (ต่อ)
2. กรมปศุสัตว์มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้

แรงต้าน/อุปสรรค (ต่อ)
2. ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. ระบบการจัดเก็บไม่สมบูรณ์
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. พัฒนาระบบให้มีความเข้าใจและสามารถเข้าใช้ 1. มีการพัฒนาการสกัดความรู้
และเข้าใจได้ง่าย
2. บูรณาการการจัดการความรู้ร่วมกันทั้งองค์กร
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม KM
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 PM การนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. มีระบบ PM ที่เป็นมาตรฐานและชัดเจน
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ PM
2. มีเทคโนโลยีที่ส่งเสริมในการใช้ระบบ PM
2. การใช้งานของระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. ส่งเสริมและสร้างความรับรู้การใช้งานระบบ PM 1. สนับสนุนการใช้ระบบ PM อย่างจริงจัง
มาใช้ประโยชน์
2. ในทุกกระบวนการของ HR นาระบบ PM มาใช้
ประโยชน์
ตารางที่ 11 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 3

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักธรรมาภิบาล
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
1. ความเชื่อมั่นต่อระบบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2. ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การจั ด การเรื่ อ ง 2. การปฏิ บั ติ งานไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ปริ ม าณงานที่ ไ ด้ รั บ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และการดาเนินการทางวินัย
มอบหมาย
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3. ความรับรู้ของบุคลากรในด้านนโยบายของผู้บริหาร/
การใช้จ่ายงบประมาณ
4. ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ค วา ม ส า คั ญ ต่ อค วา ม โ ป ร่ งใ ส 4. การขาดความรู้เกี่ยวกับผลจากการกระทาผิด
ในการบริหารงานบุคคล
5. มีการวางยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ตอ้ งทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. การเผยแพร่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ 1. การประเมินความรับรู้ที่มีต่อระบบการสรรหาและ
หนังสือเวียน
บรรจุแต่งตั้ง
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรื่อง 2. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะสม
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และการดาเนินการทางวินัย
กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน (ต่อ)
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)
3. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ 3. การสร้างความรับรู้ของบุคลากรในด้านนโยบายของ
ความสามารถ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ผู้บริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ความรู้
4. การประกาศนโยบายของผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็น 4. การเผยแพร่ตัวอย่างการกระทาผิดและโทษ
ถึงการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส
5. มีการนายุทธศาสตร์มาพัฒนาการบริหารงานบุคคล 5. สนับสนุนการใช้ระบบ PM อย่างจริงจัง
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. การเผยแพร่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ 6. ในทุกกระบวนการของ HR นาระบบ PM มาใช้
หนังสือเวียน
ประโยชน์
ตารางที่ 12 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 4

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of work-life and
Work-life balance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน
แรงต้าน/อุปสรรค
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญโดยกาหนดเป็นนโยบาย 1. งบประมาณจากัด
2. มีแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม 2. บุคลากรไม่ให้ความสาคัญและมีทัศนคติเชิงลบ
ปศุสัตว์ ประจาปี พ.ศ.2560-2564
3. มี เ ครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มการด าเนิ น การ 3. เครือข่ายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนคนทาให้ขาดความรู้
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และคู่ มื อ การด าเนิ น งาน ขาดความต่อเนื่อง
คุณภาพชีวิต
4. มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เช่น 4. สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ฌ า ป น กิ จ ส ง เ ค ร า ะ ห์
เคหะสงเคราะห์ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยต่า 5. สภาพแวดล้ อ ม สถานที่ ท างาน อุ ป กรณ์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ไม่เอื้อต่อการทางาน
ร้านค้าจาหน่ายอาหาร สินค้าราคาถูก
สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม
1. สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ 1. ให้ทุก หน่วยงานนานโยบายของกรม ไปปฏิบั ติและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างเครือข่าย ด าเนิ น การแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า ง
ของหน่วยงาน
จริงจังและต่อเนื่อง
2. ส ารวจความต้ อ งการของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการจั ด 2. ประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ทั่วถึง
สวัสดิการ
3. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ให้เอื้อต่อ 3. ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน
การปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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สิ่งที่ต้องทาเพื่อลดแรงต้าน (ต่อ)
สิ่งที่ต้องทาเพื่อเพิ่มแรงเสริม (ต่อ)
4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า ง า น เ ป็ น ที ม เ พื่ อ ส ร้ า ง 4. พั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารของกรมฯ ให้ เ หมาะสมกั บ ความ
ความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
ต้องการและมี คุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้ น สอดคล้ องกั บความ
ต้องการ
5. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบวิธีการทางานที่เหมาะสมและ
ชัดเจน
ตารางที่ 13 เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ของ มิติที่ 5

กิจกรรมที่ 4 การกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โดยหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมประมาณงบประมาณแต่ละรายการ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

บทที่ 4
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2566

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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บทที่ 4
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566
วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล
“บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารกาลังคน
ในกรมปศุสัตว์
2. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปศุสัตว์ให้มีสมรรถนะสูง
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการกรมปศุสัตว์

หลักการทางาน
UNITY
การทางานอย่างมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

U

RULE
การทางานบนพื้นฐานของ
ความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ

TRUST S
HR PRO

R
TRUE
การทางานบนพื้นฐาน
ของความจริง

T

T

STANDARD
การทางาน
อย่างมีมาตรฐาน

TARGET
การทางาน
โดยมุ่งเป้าหมาย

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

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อม
สาหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารกาลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้อง ตามภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างครอบคลุมทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8

การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ความ
พร้อมสาหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
มุ่งให้ความสาคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพร้อ ม
สาหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง โดยมีการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
และสนับสนุนยุทธศาสตร์กรม และวางแผนและบริหารกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1.1 มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจกรมปศุสัตว์

1.1.1.1 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

1.1.2 วางแผนและบริหาร
กาลังคน (Workforce
Planning and
Deployment) ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมปศุสัตว์

1.1.2.1 ระดับความสาเร็จในการ
วิเคราะห์อตั รากาลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ
กรมปศุสตั ว์

1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ปีงบประมาณ 2567-2569 ของ
กรมปศุสตั ว์
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. โครงการวิเคราะห์อตั รากาลัง
(Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว์

4. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้
อัตรากาลังของหน่วยงานกรมปศุสตั ว์
1.1.2.2 ระดับความสาเร็จในการ 5. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังและ
จัดทาแผนและดาเนินการบริหาร บริหารกาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสีย
กาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสีย อัตราจากการเกษียณอายุราชการของ
อัตรา
กรมปศุสตั ว์
1.1.3 กาหนดเส้นทาง
1.1.3.1 ระดับความสาเร็จในการ 6. โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) สาหรับ
สาหรับตาแหน่งผู้บริหาร
สายอาชีพ (Career Path) ของ
ตาแหน่งประเภทอานวยการในส่วนกลาง
หน่วยงานที่ชัดเจนและ
กรมปศุสตั ว์
ของกรมปศุสัตว์
โปร่งใส
7. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path) ของกรมปศุสัตว์
ตารางที่ 14 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารกาลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง

มุ่ งให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารก าลั งคนที่ มี ทั ก ษะและสมรรถนะสู ง บริ ห ารก าลั งคนเพื่ อ ดึ งดู ด
ให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ของกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2.1 มีระบบบริหารจัดการ 1.2.1.1 ระดับความสาเร็จในการ 8. แผนการจัดทาระบบบริหารจัดการ
กาลังคนคุณภาพ
บริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
กาลังคนคุณภาพ
ตารางที่ 15 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่สอดคล้องตามภารกิจของ
กรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งให้ความสาคัญในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมและ
เหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.3.1 มีการสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นระบบ

1.3.1.1 ระดับความสาเร็จในการ 9. โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทาแผนสร้างความต่อเนื่องใน คัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งประเภท
การบริหารราชการ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(Succession Plan)
(Succession Plan)
1.3.1.2 ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ
(Succession Plan) อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีแผนการสรรหา
1.3.2.1 ระดับความสาเร็จในการ 10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
บรรจุ แต่งตั้งให้ได้มาซึ่ง
จัดทาแผนสรรหาและบรรจุ
เข้ารับราชการตามกรอบอัตรากาลัง
กาลังคนที่สอดคล้องตาม
แต่งตั้ง ที่มีประสิทธิภาพ
กรอบอัตรากาลัง
1.3.2.2 ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผนสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง ที่มีประสิทธิภาพตาม
กรอบอัตรากาลัง
ตารางที่ 16 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มุ่งให้ค วามส าคัญ ในการพั ฒนา ปรับปรุงกระบวนงานด้า นการบริหารทรัพยากรบุค คลให้ กระชั บ
รวดเร็ว และลดความผิดพลาดให้น้อยลง

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1.1 ปรับปรุงกระบวนการ 2.1.1.1 ระดับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง และรวดเร็ว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
ผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลากร
กรมปศุสัตว์
12. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (work manual)

ตารางที่ 17 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

มุ่งให้ความสาคัญ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาระบบงาน
หรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2.1 มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสาหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง และทันสมัย

2.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ฐานข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เป็นปัจจุบัน

13. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง
และเป็นปัจจุบัน

2.2.2 มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลสามารถ
นาไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการ 15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วย บุคลากร กรมปศุสัตว์
ในการบริหารจัดการ

2.2.1.2 ระดับความพึงพอใจของ 14. โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
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เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ)

2.2.2.2 ระดับความสาเร็จของการ 16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้สาหรับการลา
ก.พ. 7 (ระบบ online)
17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับใช้ในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)
ตารางที่ 18 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ

มุ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทุ ก ระดั บ อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง พั ฒ นา
สมรรถนะหลัก และทักษะหลักตามแผน IDP ซึง่ มีการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตว์มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
เหมาะสมและปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

3.1.1.1 ร้อยละบุคลากรที่พัฒนา
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร กรมปศุสัตว์
ปี 2564 - 2566
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
กรมปศุสัตว์ ปี 2564 - 2566
(HRD Plan 64 -66)
19. โครงการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(ต่อ)

3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตว์มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
เหมาะสมและปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
3.1.2 มีกระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ

3.1.1.3 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาโครงการพัฒนาชุดทักษะที่
จ าเป็ น อนาคต (Future Skills)
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์
3.1.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้
(Knowledge Management)
3.1.2.2 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาคู่มือ (Handbook)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ)
20. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จาเป็น
อนาคต (Future Skills) ของบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
21. โครงการการจัดการความรู้ ของ
กรมปศุสตั ว์ (KM DLD)

22. โครงการจัดทา Handbook สาหรับ
ปศุสัตว์อาเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/
พนักงานราชการบรรจุใหม่
ตารางที่ 19 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การน าระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านไปใช้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งให้ความสาคัญในการนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และผลงานของทีมงาน กับความสาเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2.1 นาระบบการบริหารผลการ 3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการ 23. โครงการสร้างความเข้าใจในการนา
ปฏิบัติงานไปใช้อย่างเต็ม
ดาเนินการบริหารผลการ
ระบบการบริหารผลการปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 20 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 7

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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ยุทธศาสตร์ที่ 8

การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
และตรวจสอบได้

มุ่งให้ความสาคัญ ในการจั ดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ความโปร่ ง ใสของกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การโยกย้ า ย การเลื่ อ นขั้ น
เลื่อนตาแหน่ง การให้ค่าตอบแทน และรางวัลจูงใจ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1.1 มีการสื่อสารหลักเกณฑ์
4.1.1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
24. กิจกรรมการประกาศแจ้งอัตราว่าง
และแนวทางปฏิบัติด้านการ
การดาเนินการเปิดเผยขั้นตอน
ให้ทราบทั่วกัน
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
วิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และ
ทั่วถึง
ประเมินบุคคล
ตารางที่ 21 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

มุ่งให้ความสาคัญในการส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล มีกลไก
การตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม หรื อ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิ น ใจและผลของการตั ด สิ น ใจ
ด้านการบริหารทรัพ ยากรบุคคล โดยสร้ างระบบ กลไก หรือช่องทางเพื่อให้มี การตรวจสอบเรื่องร้องเรีย น
อย่างอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคคล

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.2.1 สร้างความโปร่งใสและ
ความศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด
4.2.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
25. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมปศุสตั ว์ในการ
ดาเนินงาน(ITA)
26. โครงการจัดการข้อร้องเรียน
27. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสตั ว์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ต่อ)

ตัวชี้วัด
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ต่อ)

29. โครงการปูองกันการกระทาผิดวินัย

30. โครงการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร กรมปศุสัตว์
ตารางที่ 22 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 9

ยุทธศาสตร์ที่ 10

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร

มุ่ งให้ ค วามส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของบุ ค ลากร
สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้เจ้าหน้าที่ และสร้างความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางาน

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
และสร้างความผูกพันในองค์กร

5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว์

32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์
33. โครงการการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทางานด้วย
กิจกรรม 5 ส
34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
การมีส่วนร่วมการดาเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

ร้อยละหน่วยงานที่เข้าร่วม
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
35. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี
กรมปศุสตั ว์ ปี 2565-2568
2565-2568
5.1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของ 36. โครงการสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของ บุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของ
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
ตารางที่ 23 กาหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 10

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

58

ภาพที่ 20 แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 - 2565

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566
มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

มิติที่ 1
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Alignment)

1.1 การพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อความ
พร้อมสาหรับการ
บริหารงานและการ
เปลี่ยนแปลง

เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์
1.1.1 มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจกรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

1. โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)
ปีงบประมาณ 25672569 ของกรมปศุสัตว์
2. โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
1.1.2 วางแผนและ
1.1.2.1 ระดับ
3. โครงการวิเคราะห์
บริหารกาลังคน
ความสาเร็จในการ
อัตรากาลัง (Workforce
(Workforce Planning วิเคราะห์อตั รากาลัง Analysis) ของกรม
and Deployment) ให้ ให้เหมาะสมสอดคล้อง ปศุสัตว์
เหมาะสมสอดคล้องกับ กับภารกิจของ
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ กรมปศุสตั ว์

เปูาหมายดาเนินการ
2564

2565

1.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

2566
ระดับ 5

ระดับ 5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กกจ.

กกจ.

59

60

มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 1 (ต่อ)
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Alignment)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

1.1.3 กาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพสาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหารหน่วยงานที่
ชัดเจนและโปร่งใส

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564
ระดับ 5

4. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช้
อัตรากาลังของ
หน่วยงานกรมปศุสัตว์
1.1.2.2 ระดับ
5. โครงการจัดทาแผน ระดับ 5
ความสาเร็จในการ
อัตรากาลังและบริหาร
จัดทาแผนและ
กาลังคนเพื่อทดแทนการ
ดาเนินการบริหาร
สูญเสียอัตราจากการ
กาลังคนเพื่อทดแทน เกษียณอายุราชการของ
การสูญเสียอัตรา
กรมปศุสตั ว์
1.1.3.1 ระดับ
6. โครงการจัดทา
ระดับ 5
ความสาเร็จในการ
เส้นทางความก้าวหน้า
จัดทาเส้นทาง
ในสายอาชีพ (Career
ความก้าวหน้าในสาย Path) สาหรับตาแหน่ง
อาชีพ (Career Path) ประเภทอานวยการใน
ของกรมปศุสัตว์
ส่วนกลางของกรม
ปศุสัตว์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
ระดับ 5

2566
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

กกจ.

มิติ
มิติที่ 1 (ต่อ)
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Alignment)
(ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.2 การบริหาร
กาลังคนที่มีทักษะ
และสมรรถนะสูง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

1.3 การสรรหาและ
เลือกสรร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกาลังคนที่
สอดคล้องตาม
ภารกิจของกรม
ปศุสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564
ระดับ 5

7. โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ของกรมปศุสัตว์
1.2.1 มีระบบบริหาร
1.2.1.1 ระดับ
8. แผนการจัดทาระบบ ระดับ 5
จัดการกาลังคนคุณภาพ ความสาเร็จในการ
บริหารจัดการกาลังคน
บริหารจัดการกาลังคน คุณภาพ
คุณภาพ
1.3.1 มีการสร้างความ 1.3.1.1 ระดับ
9. โครงการกาหนด
ระดับ 5
ต่อเนื่องในการบริหาร ความสาเร็จในการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ราชการอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนสร้างความ คัดเลือกผู้สืบทอด
ต่อเนื่องในการบริหาร ตาแหน่งประเภท
ราชการ (Succession วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
Plan)
(Succession Plan)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565
ระดับ 5

2566
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

กกจ.

61

62

มิติ
มิติที่ 1 (ต่อ)
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic
Alignment)

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

1.3.1.2 ระดับ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
สร้างความต่อเนื่องใน
การบริหารราชการ
(Succession Plan)
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีแผนการสรรหา 1.3.2.1 ระดับ
บรรจุ แต่งตั้งให้ได้มาซึ่ง ความสาเร็จในการ
กาลังคนที่สอดคล้อง
จัดทาแผนสรรหาและ
ตามกรอบอัตรากาลัง
บรรจุ แต่งตั้ง ที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3.2.2 ระดับ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
ที่มีประสิทธิภาพตาม
กรอบอัตรากาลัง
ในการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564

10. โครงการสรรหาและ ระดับ 5
เลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการตามกรอบ
อัตรากาลัง

2565

2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2.1 การพัฒนา
มิติที่ 2
กระบวนการบริหาร
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
(HR
Operational
Efficiency)
2.2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง และรวดเร็ว

2.2.1 มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสาหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง และทันสมัย

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

2.2.2 มีระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล สามารถ
นาไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564

2565

2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2.1.1.1 ระดับความสาเร็จ 11. โครงการเพิ่ม
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดทา
กระบวนการปฏิบัติงาน
ผลงานวิชาการเพือ่ ประเมิน
เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์
12. โครงการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(work manual)
2.2.1.1 ร้อยละของ
13. โครงการปรับปรุง
บุคลากรที่มีฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลของบุคลากร
ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็น กรมปศุสัตว์ ให้ถกู ต้อง
ปัจจุบัน
เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบนั

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ร้อยละ
80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

กกจ.

2.2.1.2 ระดับความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร

ร้อยละ
80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

กกจ.

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

14. โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว์
2.2.2.1 ระดับความสาเร็จ 15. โครงการพัฒนาระบบ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
สารสนเทศ เพื่อช่วยใน
กรมปศุสัตว์
การบริหารจัดการ

63

64

มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 2 (ต่อ)
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR
Operational
Efficiency)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

2.2.3 พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ทันสมัยภายในองค์กร

เปูาหมายดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
2564
2565
2566
2.2.2.2 ระดับ
16. โครงการพัฒนา
ระดับ 5 ระดับ 5
ความสาเร็จของการ ประสิทธิภาพการใช้งาน
พัฒนาระบบสนับสนุน ระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคลระดับ
บุคคล (DPIS)
กรม (DPIS) เพื่อใช้
สาหรับการลา ก.พ. 7
(ระบบ online)
17. โครงการพัฒนา
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับใช้ใน
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
(PMs)
2.2.3.1 ระดับ
18. โครงการพัฒนาช่อง
ระดับ 5 ระดับ 5
ความสาเร็จของการ ทางการสื่อสารด้านการ
พัฒนาช่องทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
สื่อสารด้านการบริหาร ที่ทันสมัยภายใน
ทรัพยากรบุคคล
กรมปศุสตั ว์
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กกจ.

กกจ.

มิติ
มิติที่ 3
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HRM Program
Effectiveness)

ประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมฯ

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1.1 บุคลากรกรม
ปศุสัตว์มคี วามรู้ ทักษะ
สมรรถนะที่เหมาะสม
และปฏิบตั ิงานอย่างมือ
อาชีพ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2564

2565

2566

ร้อยละ
85

ร้อยละ 90

กกจ.

ระดับ 5

กกจ.

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

3.1.1.1 ร้อยละ
บุคลากรที่พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร กรมปศุสัตว์
ปี 2564 - 2566

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

ร้อยละ
80

3.1.1.2 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว์
เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

20. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ เพื่อการ
ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

ระดับ 5 ระดับ 5

65

66

มิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 3 (ต่อ)
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HRM Program
Effectiveness)
3.1.2 มีกระบวนการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัด

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์
Personnel Division

3.1.1.3 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดทาโครงการพัฒนา
ชุดทักษะที่จาเป็น
อนาคต
(Future Skills) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์
3.1.2.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management)
3.1.2.2 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดทาคู่มือ
(Handbook)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565

2566

21. โครงการพัฒนาชุด
ทักษะที่จาเป็นอนาคต
(Future Skills) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

22. โครงการจัดการ
ความรู้ ของกรมปศุสัตว์
(KM DLD)

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

23. โครงการจัดทา
Handbook สาหรับ
ปศุสัตว์อาเภอ/
ข้าราชการบรรจุใหม่/
พนักงานราชการ
บรรจุใหม่

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

มิติ
มิติที่ 3 (ต่อ)
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HRM Program
Effectiveness)
มิติที่ 4 ความ
พร้อมรับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(HR
Accountability
)

ประเด็นยุทธศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

3.2 การนาระบบ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้
อย่างครอบคลุมทุก
มิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1 การส่งเสริมให้
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส เป็น
ธรรม และ
ตรวจสอบได้
4.2 การยกระดับ
ความโปร่งใสและ
สร้างความศรัทธาใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.2.1 นาระบบการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน
ไปใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

4.1.1 มีการสื่อสาร
หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
3.2.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ประเมินผลระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

เปูาหมายดาเนินการ
2564

2565

2566

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

24. โครงการติดตาม
ระดับ 5
และประเมินผลระบบ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน

ระดับ 5

กกจ.

25. กิจกรรมการ
ระดับ 5 ระดับ 5
ประกาศแจ้งอัตราว่างให้
ทราบทั่วกัน

ระดับ 5

กกจ.

26. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมปศุสัตว์
ในการดาเนินงาน (ITA)

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5 ระดับ 5
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4.1.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการเปิดเผย
ขั้นตอน วิธีการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง และ
ประเมินบุคคล
4.2.1 สร้างความโปร่งใส 4.2.1.1 ระดับ
และความศรัทธาในการ ความสาเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาโครงการ/กิจกรรม
เพื่อยกระดับความ
โปร่งใสและสร้างความ
ศรัทธาในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

68

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

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เปูาหมายดาเนินการ
2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

2565

2566

27. โครงการจัดการ
ข้อร้องเรียน

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

28. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูด้ ้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
กับบุคลากรกรมปศุสัตว์
29. โครงการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูด้ ้านวินัย
กับบุคลากรกรมปศุสัตว์
30. โครงการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ
31. โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบคุ ลากร
กรมปศุสตั ว์

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

มิติ
มิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตการทางาน
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทางาน
(Quality of
work-life and
Work-life
balance)

ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมใน
การทางานของ
บุคลากร

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1.1 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ให้มีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทางานและสร้าง
ความผูกพันในองค์กร

ตัวชี้วัด
5.1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

เปูาหมายดาเนินการ
2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565

2566

32. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร กรมปศุสัตว์
33. โครงการการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทางานด้วย
กิจกรรม 5 ส
34. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
การมีส่วนร่วมการ
ดาเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 5

กกจ.

35. โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ ปี 25652568

ระดับ 5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

กกจ.

กกจ.
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5.1.1.2 ร้อยละ
หน่วยงานที่เข้าร่วม
ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
5.1.1.3 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร กรมปศุสัตว์
ปี 2565-2568

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

70

มิติ
มิติที่ 5 คุณภาพ
ชีวิตการทางาน
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การทางาน
(Quality of
work-life and
Work-life
balance) (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์

เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
5.1.1.4 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสวัสดิการ
ของกรมปศุสัตว์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
36. โครงการสารวจ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจัด
สวัสดิการของกรม
ปศุสัตว์

เปูาหมายดาเนินการ
2564

2565

2566

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ 80

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กกจ.

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 – 2566
มิติ
มิติที่ 1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบฯ

มิติที่ 1

1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ปีงบประมาณ 2567-2569 ของกรมปศุสัตว์
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
3. โครงการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว์

มิติที่ 1

4. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาระบบฯ

มิติที่ 1

5. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังและบริหารกาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการ กลุ่มพัฒนาระบบฯ
เกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์
6. โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สาหรับตาแหน่ง
กลุม่ พัฒนาระบบฯ
ประเภทอานวยการในส่วนกลางของกรมปศุสัตว์
7. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของ กลุม่ พัฒนาระบบฯ
กรมปศุสัตว์

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

กลุ่มพัฒนาระบบฯ
กลุ่มพัฒนาระบบฯ

มิติที่ 1

8. แผนการจัดทาระบบบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร

มิติที่ 1

9. โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)
10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตรากาลัง
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
ของบุคลากรกรมปศุสัตว์

กลุ่มสรรหาฯ

12. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(work manual)
13. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็น
ปัจจุบัน
14. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว์
15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร กรมปศุสัตว์
16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้สาหรับการลา ก.พ. 7 (ระบบ online)
17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (PMs)

ฝุายบริหารฯ

มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2

กลุ่มสรรหาฯ
กลุ่มพัฒนาระบบฯ

กลุ่มทะเบียนฯ
กลุ่มทะเบียนฯ
กลุ่มทะเบียนฯ
กลุ่มทะเบียนฯ
กลุ่มทะเบียนฯ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division
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มิติที่ 2

18. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายใน
กรมปศุสัตว์
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 2564 - 2566
(HRD Plan 64 - 66)
20. โครงการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
กรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
21. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จาเป็นอนาคต (Future Skills) ของบุคลากร
กรมปศุสัตว์
22. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD)

กลุ่มทะเบียนฯ

มิติที่ 3

23. โครงการจัดทา Handbook สาหรับปศุสัตว์อาเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/พนักงาน
ราชการบรรจุใหม่
24. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กลุ่มพัฒนาระบบฯ

มิติที่ 4

25. กิจกรรมการประกาศแจ้งอัตราว่างให้ทราบทั่วกัน

กลุ่มสรรหาฯ

มิติที่ 4
มิติที่ 4
มิติที่ 4

กลุ่มวินัยฯ
กลุ่มวินัยฯ
กลุ่มวินัยฯ

มิติที่ 4
มิติที่ 4
มิติที่ 4

26. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการดาเนินงาน (ITA)
27. โครงการจัดการข้อร้องเรียน
28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากร
กรมปศุสัตว์
29. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
30. โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร กรมปศุสัตว์

มิติที่ 5

32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์

กลุ่มสวัสดิการฯ

มิติที่ 5

33. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยกิจกรรม 5 ส

กลุ่มสวัสดิการฯ

มิติที่ 5

34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดาเนินงานเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต
35. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี 2565-2568
36. โครงการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์

กลุ่มสวัสดิการฯ

มิติที่ 3
มิติที่ 3
มิติที่ 3
มิติที่ 3
มิติที่ 3

มิติที่ 5
มิติที่ 5

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร

กลุ่มวินัยฯ
กลุ่มวินัยฯ
กลุ่มวินัยฯ

กลุ่มสวัสดิการฯ
กลุ่มสวัสดิการฯ

ตารางที่ 25 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 – 2566
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แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
HR Scorecard พ.ศ. 2564 -2566
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ปี 2564
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2565
เป้าหมาย

งบประมาณ

ปี 2566
เป้าหมาย

งบประมาณ

หมายเหตุ

1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปีงบประมาณ 2567-2569 ของกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
300,000
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
3. โครงการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสตั ว์
ระดับ 5
3,500,000
4. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
30,000
ระดับ 5
30,000
ระดับ 5
30,000
5. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังและบริหารกาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
6. โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สาหรับตาแหน่งประเภทอานวยการในส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
5,000
ระดับ 5
5,000
ระดับ 5
5,000
7. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
8. แผนการจัดทาระบบบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
ระดับ 5
ระดับ 5
9. โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)
ระดับ 5
5,000
ระดับ 5
5,000
ระดับ 5
5,000
10. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตรากาลัง
ระดับ 5

59,400

ระดับ 5

59,400

ระดับ 5

59,400

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสตั ว์
ระดับ 5

20,000

ระดับ 5

20,000

ระดับ 5
20,000
ระดับ 5
13. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน

20,000

12. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (work manual)

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
14. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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แผนงาน/
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
โครงการ/
หมายเหตุ
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม
15. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร กรมปศุสตั ว์
ระดับ 5
486,000
ระดับ 5
3,800,000
ระดับ 5
16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้สาหรับการลา ก.พ. 7
(ระบบ online)
ระดับ 5
ระดับ 5
17. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
18. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 2564 - 2566 (HRD Plan 2564 - 2566)
ร้อยละ 90
7,000,000
ร้อยละ 90
7,000,000 ร้อยละ 100 7,000,000
20. โครงการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล
ระดับ 5
250,000
ระดับ 5
250,000
ระดับ 5
250,000
21. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จาเป็นอนาคต (Future Skills) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
200,000
ระดับ 5
200,000
ระดับ 5
200,000
22. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD)
ระดับ 5
400,000
ระดับ 5
400,000
ระดับ 5
400,000
23. โครงการจัดทา Handbook สาหรับปศุสัตว์อาเภอ/ข้าราชการบรรจุใหม่/พนักงานราชการบรรจุใหม่
ระดับ 5
100,000
ระดับ 5
100,000
ระดับ 5
100,000
24. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
ระดับ 5
5,000
ระดับ 5
5,000
25. กิจกรรมการประกาศแจ้งอัตราว่างให้ทราบทั่วกัน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
26. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการดาเนินงาน (ITA)
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
27. โครงการจัดการข้อร้องเรียน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
28. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
29. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
30. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
31. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร กรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
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แผนงาน/
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
โครงการ/
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม
32. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
33. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยกิจกรรม 5 ส
ระดับ 5
450,000
ระดับ 5
450,000
ระดับ 5
450,000
34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดาเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ร้อยละ 80
35,000
ร้อยละ 90
35,000
ร้อยละ 100
35,000
35. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรกรมปศุสตั ว์ ปี พ.ศ.2565-2568
ระดับ 5
38,500
36. โครงการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
รวม
9,103,900
15,834,400
8,879,400
งบประมาณ

หมายเหตุ

ตารางที่ 26 แผนงานและงบประมาณภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard
พ.ศ. 2564 -2566
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รูปภาพกิจกรรม
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Personnel Division

77

รูปภาพกิจกรรม(ต่อ)
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รูปภาพกิจกรรม(ต่อ)

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
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กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

Personnel Division

