คำนำ
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มีพื้นฐานจากแนวคิดในเรื่อง “ทุนมนุษย์” ที่มองทรัพยากร
บุคคลเป็นสินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรที่มีสภาพเป็น “ทุน (Human Capital)” ซึ่งสาคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กร การบริหารทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ขององค์กร จึงไม่ใช่การมองแค่ตัวคนหรือ
กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการมองทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกันโดยมีกลยุทธ์ขององค์กรเป็นแกนในการ
ดาเนินการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิดของ “ทุนมนุษย์” จึงไม่ใช่เรื่องของฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่จะต้องนาทุน หรือทรัพยากรต่างๆ มาประสาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามกลยุทธ์ขององค์ก ร องค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่เหนือกว่า ก็จะสามารถยืนอยู่ ในสถานะที่
เหนือกว่าองค์กรคู่แข่งได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เป็น
แผนกลยุทธ์ด้าน HR ฉบับที่ 3 ของกรมปศุสัตว์ การจัดทามุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิดในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์และกรอบมาตรฐาน
ความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
กองการเจ้าหน้าที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคลากรกรมปศุสัตว์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างคุณค่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมปศุสัตว์
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บทที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยหลัก และประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมปศุสัตว์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนำกำรปศุสัตว์สู่อำเซียนและตลำดโลก”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้ได้
มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปัจจัยเสี่ยง และก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ตลอดจนส่งเสริมการสร้างคุณค่า
ความสาคัญในอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ปรับโครงสร้างการผลิต เน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพ
อาชีพเกษตรกร
2. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพ
สัตว์ ควบคู่กับ การกากับ ดูแลมาตรฐานการผลิ ตให้ มีความน่าเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า และตามหลั ก
มาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแข่งขัน กากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครบวงจร เข้าถึงง่าย
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบุคลากรในเครือข่ายของการปศุสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
4. สนั บ สนุ น การวิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปัญญา และ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ เป็ น ฐานแห่ ง ศู น ย์ ก ลางแหล่ ง ความรู้ มุ่ ง สื่ อ สาร ถ่ า ยทอดความรู้ ไ ปสู่ เ กษตรกร
ผู้ประกอบการ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย์ และอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน
5. กากับ ดูแ ล ตรวจสอบกระบวนการปศุสั ต ว์ ด้ว ยกฎหมาย เงื่อ นไข กฎระเบีย บให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล และความร่วมมือกับต่างประเทศ
เป้ำหมำยหลัก
1. ทรัพยากรมนุษย์ในกรมปศุสัตว์และกระบวนการการปศุสัตว์ไทยมีศักยภาพสมรรถนะเข้มแข็ง
ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีจานวนเพียงพอ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงจากความร่วมมือทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC)
รวมทั้งมีความมั่นคงในอาชีพ วิชาชีพ ภูมิใจและพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่บุคลากรกรมปศุสัตว์ เกษตรกร
ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์และการปศุสัตว์ไทย
2. ระบบการผลิตปศุสัตว์ไทยทุกช่วงห่วงโซ่การผลิต มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
(ASEAN) สามารถรับมือกับเงื่อนไขทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ มีการผลิตที่เพียงพอต่อ
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ความต้องการของตลาดภายในประเทศ และความต้องการของตลาดภายนอกประเทศ พร้อมทั้งมีระบบการป้องกัน
โรคและระบบที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานสากล แข่งขันได้ทุกตลาดอย่างยั่งยืน
3. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วน ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง และมีการดาเนินงานเชื่อมโยง
กันอย่างบูรณาการ การบริหารจัดการภาครัฐด้านการปศุสัตว์ไทยมีความเข้มแข็งเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับให้ผู้รับบริการ คือ เกษตรกร ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนมีการดาเนินงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ไทย ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางการปศุสัตว์ไทยที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปศุสัตว์ ให้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
5. มีบทบาทในการกากับ ดูแล และตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ที่ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเงื่อนไข
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลต่างๆ รวมทั้งข้อบัญญัติในความตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ
ค่ำนิยมหลักของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560

“I2 -SMART”
I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม
I : Integration บูรณาการการทางาน
S : Standard มีมาตรฐาน
M : Mastery ทางานอย่างมืออาชีพ
A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
T : Teamwork มุ่งมั่นในการทางานร่วมกัน
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ยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2556–2560
การวางกรอบยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมปศุ สั ต ว์ พ.ศ.2556–2560 มุ่ งการพั ฒ นา
กรมปศุสัตว์ให้เข้มแข็งทุกด้านอย่างสมดุล บรรลุการเป็นองค์กรชั้นนาพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก
อย่ างแท้จริ ง เตรี ยมพร้อมต่อยอดการพัฒ นาให้ ยั่งยืน ก้าวไกล เหมาะส าหรับการก้าวไปสู่ การเป็นองค์กรนา
ขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก โดยมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและเกษตรกรด้ำนกำรปศุสัตว์
เป้ำประสงค์ : มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข้งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของภาครัฐ และเกษตรกร
ด้านการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป ตลอดจนในเชิงพาณิชย์เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ
ปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economics Community: AEC) ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา กับเทคโนโลยี นวัตกรรมในเชิงบูรณาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับการทางานของบุคลากร
ภาครัฐ ไปสู่สังคมแห่งการวิจัย พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการเกษตรอย่างเป็นธรรม เข้าถึงได้ง่าย
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ด้วยการเห็นคุณค่าของอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่าง
สมดุล ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมปศุสัตว์
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับกำรผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกลไกตลำด
เป้ำประสงค์ : พัฒนาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตการปศุสัตว์ ให้สอดคล้องและได้
มาตรฐานสากล ตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า รวมไปถึงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในการพัฒนาพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ ในทุกมิติอย่าง
ครบวงจร ควบคุมและกากับการใช้สารเคมี ยารักษาโรค โดยคานึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อม
ปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน สนับสนุนให้การผลิตเพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาดภายในประเทศ และความต้องการของตลาดภายนอกประเทศ สร้างเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
เงื่อนไขทางการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลเป็น
สาคัญ
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กลยุทธ์
1. ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
2. เพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และสร้างเครือข่ายการผลิต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนปศุสัตว์
เป้ำประสงค์ : ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการให้บริการของบุคลากรกรมปศุสัตว์ การจัดการระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย และง่ายต่อการ
เข้าถึง ทั้งข้อมูลด้านการผลิต การวิจัย พัฒนา ข่าวสาร เทคโนโลยีนวัตกรรม บริการต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านการ
พาณิชย์ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปศุสัตว์เกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกรมปศุสัตว์กับให้ผู้รับบริการ คือ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีการดาเนินงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความน่าเชื่อถื อให้กับองค์กร และสนับสนุนการสรรค์สร้างสินค้าด้านการ
ปศุสัตว์ให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ยกระดับสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
2. พัฒนาระบบการรวบรวมองค์ความรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนปศุสัตว์ในประชำคมอำเซียน
เป้ำประสงค์ : แสวงหาโอกาสจากการร่วมมือด้านการปศุสัตว์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) จากศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่เดิม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
ผลิต องค์ความรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมไปถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อขึ้นสู่การเป็นผู้นาด้านการปศุสัตว์ของอาเซียนสู่ตลาดโลก
กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงกำรวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
เป้ำประสงค์ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึกษา หรือหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และส่ งเสริมการพัฒ นา
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้องค์กรด้านการปศุสัตว์ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการวิจัย
และนวัตกรรมต่างๆ และสามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ปศุสัตว์ได้
กลยุทธ์
1. ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านปศุสัตว์
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับจำกผู้ปฎิบัติไปสู่ผู้กำกับดูแล
เป้ำประสงค์ : มุ่งสร้างความพร้อมของกรมปศุสัตว์ในทุกมิติ เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่
การเป็นฝ่ายกากับดูแลที่ได้มาตรฐาน ด้วยความรู้ ความเข้าใจตามหลักวิชาการ และองค์ความรู้ของผู้ปฎิบัติอย่าง
แท้จริง พร้อมทั้งปรับโครงสร้างขององค์กรให้สอดรับกับบทบาทที่เปลี่ยนไป ตอบสนองเป้าประสงค์ สามารถเข้าถึง
หัวใจหลักในกระบวนการทางาน และผลลัพธ์ของเงื่อนไข ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หลักสากล เงื่อนไขข้อตกลง
ทางการค้า ทั้งภายในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการเปิดเสรีในรูปแบบต่างๆ เป็นสาคัญ
กลยุทธ์
1. ปรับโครงสร้างและกระบวนงานของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนและโลก
2. ผลักดันการถ่ายโอนภารกิจให้กับภาคเอกชนดาเนินการแทนภาครัฐ
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บทที่ 2
ขั้นตอนและวิธีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

จุดเริม่ ต้น

ขัน้ เตรียมกำร

การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไปมีขั้นตอนหลักๆ ในการดาเนินการ
3 ขั้นตอน (สานักงาน ก.พ. , 2552 : 15) ดังนี้
แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบ
(คณะทำงำน) จัดสรร
งบประมำณด ำเนินกำร

ประชุ มคณะทำงำนเพือ่
 ทำควำมเข้ำใจแนวคิดและ
วิธีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
 จัดทำปฏิทินกำรทำงำน

ขัน้ ด ำเนินกำรจัดทำแผน
ขัน้ นำแผนไปปฏิบตั ิแ ละ
ติดตำมประเมินผล

ด ำเนินกำรตำมขัน้ ตอน
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
(5 ขัน้ ตอน)

ติดตำมผลลัพธ์กำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์

ประเมินผลลัพธ์แ ละ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม
แผนกลยุทธ์

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย
(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
(2) การจัดประชุม/สัมมนาก่อนเริ่มกระบวนการ
2. ขั้นดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย
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(1) จัดกิจกรรมการพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
ตามแนวทาง HR Scorecard
(2) การประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
(5) จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนงาน/โครงการ
รองรับ
3. ขั้นนาแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
(1) ติดตามผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
(2) ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
สาหรับการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการในขั้นตอนหลักขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย
7 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จาเป็นต้องกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานที่ชัดเจน และเงื่อนไขความสาเร็จประการหนึ่งที่สาคัญ
ที่สุด คือ การสร้างการมีส่วนร่วมและการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีคาสั่ง ที่ 624/2556
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อทบทวนผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับเดิม และจัดทา
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 –
2565 และแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 โดยคณะทางานประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาองค์กร กรมปศุสัตว์ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ตัวแทนจากหน่วยงานระดับสานัก/กอง
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมนี้ได้อนุมัติโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณสาหรับการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดในภาคผนวก 1
ขั้นตอนที่ 2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ตำมแนวทำง HR Scorecard
กรมปศุสัตว์ได้ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 และผลการประเมินสถานภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสถำนภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
หน้า 7

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

กรมปศุสัตว์ได้ประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอกด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยให้คณะทางานได้ให้คะแนนระดับความสาคัญของปัจจัยแต่ละ
ปัจจัย นามาหาค่าเฉลี่ยแสดงระดับ ระดับความสาคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรมปศุสัตว์ เพื่อนาไปกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ผลวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำสด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Opportunities : O)
โอกำส (Opportunities)
ลำดับที่
1
กรมปศุสตั ว์มีหน้าทีร่ ับผิดชอบดูแลด้านการปศุสตั ว์ทั้งระบบ

ค่ำเฉลี่ย
3.73

2

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.63

3

มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบริหารงานที่จะสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้

3.57

4

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจัง

3.47

5

มีระบบการพัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ

3.33

6

มีนโยบายและแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน

3.27

7

ข้าราชการได้รับการพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจากลุ่มงานตามความจาเป็นและคุ้มค่า

2.97

8

มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ผา่ นการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

2.97

9

ก.พ. มีนโยบายกระจายอานาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ

2.93

10

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

2.87

11

มีการปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สามารถรักษาคนดีคนเก่งไว้ในระบบราชการ

2.87

12

ส่งเสริมเชิดชูและถ่ายทอดประสบการณ์ของข้าราชการทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี

2.87

อุปสรรคหรือข้อจำกัดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Threats : T)
อุปสรรค (Threats)
ลำดับที่
1
นักการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งการดารงตาแหน่งต่างๆ ในองค์กร ทาให้บุคลากรที่มี
ความสามารถไม่มโี อกาสก้าวหน้า และขาดขวัญกาลังใจ
2

การสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรมีข้อจากัดต้องนาตาแหน่งว่างซึ่งมีเงินอยู่มา
ยุบรวมให้บางตาแหน่ง ทาให้ขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติ

หน้า 8

ค่ำเฉลี่ย
4.33
4.00

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
อุปสรรค (Threats)
ลำดับที่
3
มาตรการกาหนดกาลังคนภาครัฐกาหนดให้ส่วนราชการต้องยุบเลิกอัตรากาลังข้าราชการ
เกษียณอายุทาให้อัตรากาลังลดลงไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่ำเฉลี่ย
3.97

4

ข้าราชการมีความรูส้ ึกว่าทางก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พึงได้รับ
ไม่ได้พิจารณาและดาเนินการให้ เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีผลกระทบทาให้ข้าราชการ
ขาดความเชื่อมั่นและไม่เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.97

5

ขาดการศึกษาวิเคราะห์สภาพกาลังคน เพื่อการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบครบวงจร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม

3.73

6

ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนาบุคลากร หรือมีงบประมาณในการพัฒนา
ไม่เพียงพอ

3.67

7

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.47

8

บุคลากรไม่มคี วามเข้มแข็ง ไม่มีการพัฒนาตนเอง เนื่องจากการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ไม่ได้พิจารณาจากความสามารถ แต่พิจารณาจากการให้เงิน

3.20

9

ขาดการบูรณาการในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

3.13

10

ขาดบุคลากรที่มีความรู้จริง หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2.93

11

ผู้บริหารขาดความกล้าในการกล้าคิด กล้าทา และกล้าตัดสินใจ เป็นการทางานในเชิงรับ

2.83

หน้า 9

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็งด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Strengths : S)
จุดแข็ง (Strengths)
ลำดับที่
1
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญในแต่ละสาขา มีทักษะที่
เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน

ค่ำเฉลี่ย
3.97

2

มีสายงานที่หลากหลาย

3.43

3

มีโครงสร้างอัตรากาลังที่แน่นอน เช่น มีบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ และมีบุคลากรในระดับ
พื้นที่

3.37

4

มีแผน HR Scorecard

3.33

5

มีหน่วยงานครอบคลุมทุกองค์ความรู้

3.30

6

มีระบบ IT ในการบริหารงานบุคคล

3.23

7

มีการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

3.13

8

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์

3.07

9

มีการเก็บข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.00

10

มีความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ

2.93

11

มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2.80

12

มีหน่วยงานในการบริการ HR โดยเฉพาะ

2.77

13

ทางานได้รวดเร็ว และมุ่งผลสัมฤทธิ์

2.77

14

มีช่องทางการติดต่อ สื่อสารด้าน HR หลายช่องทาง

2.67

15

มีสวัสดิการ และความมั่นคงในสายงาน

2.53

หน้า 10

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

จุดอ่อนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Weakness : W)
จุดอ่อน (Weakness)
ลำดับที่
1
ระบบประเมินผล การพิจารณาความก้าวหน้ายังไม่เป็นธรรม

ค่ำเฉลี่ย
4.10

2

ขาดการวางแผนอัตรากาลังที่ชัดเจน ทาให้บุคลากรไม่เพียงพอในการรองรับภารกิจ

4.00

3

ผู้ปฏิบัติงานขาดการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน และขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการทางานขององค์กร

3.97

4

งบประมาณด้าน HR ไม่เพียงพอ

3.57

5

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบระหว่างประเทศ และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ

3.57

6

การพัฒนาบุคลากรไม่ทั่วถึง และไม่มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถให้เป็นที่
ประจักษ์

3.53

7

ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.50

8

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง แต่ละสายงานไม่ชัด และไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบนั

3.43

9

ระบบการส่งเสริมศึกษาไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกสายงาน

3.40

10

ขาดการประสานและบูรณาการทางานอย่างเป็นระบบ

3.40

11

ขาดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรที่ทันสมัย ไม่สามารถใช้ระบบ DPIS สนับสนุนงาน
HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.40

12

ผู้บริหารยังให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมไม่มากนัก มุ่งเน้นไปที่
กิจกรรมการบรรจุแต่งตั้งเป็นหลัก

3.37

13

ขาดการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร หรือระบบส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

3.30

14

ทรัพยากรไม่เพียงพอ เช่น ขาดแคลนผู้มคี วามรูด้ ้านเทคโนโลยีชั้นสูงขาดอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เป็นต้น

3.27

15

ขาดการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.27

16

ขาดความก้าวหน้าในสายงาน

3.23

17

ไม่นางานวิจัย และการทดลองไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3.23

18

ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคคลนั้น จึงทาให้งานไม่เกิด

3.23

หน้า 11

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
จุดอ่อน (Weakness)

ลำดับที่

ค่ำเฉลี่ย

ประสิทธิภาพสูงสุด
19

ลักษณะงานส่วนภูมภิ าคมีความหลากหลายไม่ชัดเจนในภารกิจที่ได้รับ

3.13

20

ผู้บริหารหน่วยงานไม่ให้ความสาคัญด้านการบริหารงานบุคคล

3.13

21

ผลตอบแทนน้อย ค่าครองชีพสูง ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

3.00

22

สภาพแวดล้อมไม่เอื้อให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภค
อุปกรณ์สานักงาน

3.00

23

เบื่อหน่ายระบบราชการ กับระบบการสรรหา โยกย้าย แต่งตั้งยังไม่ชดั เจน

2.97

24

ขาดมุมมองวิสยั ทัศน์ในวิชาชีพอื่นๆ

2.97

25

ขาดระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และขาดวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม

2.93

26

บุคลากรรู้งานด้านเดียว

2.83

27

บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างเงื่อนไขการทางาน

2.80

28

มีระบบอาวุโสทาให้มลี ักษณะอุปถัมภ์

2.80

29

หวังผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม (หน่วยงาน)

2.77

30

การนานโยบายไปปฏิบัตไิ ม่ได้รับการสนับสนุน

2.67

31

บุคลากรหวงความรู้ (ขาดการถ่ายทอดความรู้)

2.67

32

ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

2.57

33

ไม่มีการกระจายอานาจเท่าที่ควร

2.43

34

มีการกลั่นแกล้งใช้อานาจไม่เหมาะสม

2.40
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ขั้นตอนที่ 4 วิเครำะห์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมปศุสัตว์ได้มีการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง (อธิบดีและรองอธิบดี) และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามามาวิเคราะห์ทิศทาง ความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในอีก 1 – 4 ปีข้างหน้า โดยได้รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กรมปศุสัตว์ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในอนาคต
2. จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ และต้องการรักษาไว้ต่อไปหรือ
มุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของกรมปศุสัตว์
3. สิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
4. สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรดาเนินการแต่ยังไม่ได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมา หรือสิ่งที่
คาดหวังให้กองการเจ้าหน้าที่สนับสนุน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 2)
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560 ได้มีการศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 – 2565 และแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ตลอดจนทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ย และผลการประเมิน สถานภาพด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับผลการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ นามากาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (ภาคผนวก 3) โดยได้จัดลาดับความสาคัญของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis) ระหว่างระดับความสาคั ญของ
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่มี ต่อผลสั มฤทธิ์ข องกรมปศุสั ตว์ กับสถานภาพปั จจุบันของการบริห ารทรัพยากรบุคคล
(รายละเอียดในภาคผนวก 4) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 รวมทั้งสิ้น 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer รอบรู้ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงเกษตรกร
2. พัฒนาระบบเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
5. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
6. พัฒนาภาวะผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
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8. วางแผนกาลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของกรมปศุสัตว์
9. ส่งเสริมบทบาทกองการเจ้าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง
HR Scorecard
10. พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะที่จาเป็นในการทางาน
11. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ
12. พัฒนาระบบจัดการความรู้ในกรมปศุสัตว์
ขั้นตอนที่ 6 กำหนดเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
การก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง กลยุ ทธ์ ด้ า นการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
ความสาเร็จ (Critical Success Factors) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แรงเสริม แรงต้าน (Force Field Analysis) จากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก 5) และเลือกปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่มีความสาคัญต่อการบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน นามากาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart
Officer รอบรู้ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และเข้าถึงเกษตรกร

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ มุ่งสู่การเป็น
Smart Officer อย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบเสริมสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

2. มีการกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทุกตาแหน่งที่
ชัดเจนและโปร่งใส

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรสาหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน

4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทางาน

พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
โปร่งใสและเป็นธรรม

5. มีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายที่ชัดเจนและโปร่งใส

พัฒนาภาวะผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

6. มีการพัฒนาภาวะผูน้ าเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
สาหรับบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสือ่ สารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสือ่ สารแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง

วางแผนกาลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

8. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หน้า 14

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ภารกิจของกรมปศุสัตว์

ภารกิจของกรมปศุสัตว์

ส่งเสริมบทบาทกองการเจ้าหน้าที่ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง
HR Scorecard

9. มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์

พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะ 10. มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ที่จาเป็นในการทางาน
พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับผลงำนและสมรรถนะ

11. มีการนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้ในกรมปศุสัตว์

12. มีระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มปี ระสิทธิภาพ

หน้า 15

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

กรมปศุสัตว์ได้นาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ทั้งสิ้น 12 เป้าประสงค์ไปเปรียบเทียบกับ
กรอบมาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ ที่ประกอบด้วย
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency)
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (Quality of Work Life)

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนำกำรปศุสัตว์สู่อำเซียนและตลำดโลก
เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร

วิสัยทัศน์กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ด้ำน
HR
ประสิ ทธิผลของกำร
บริหำรทรั พยำกรบุคคล

ส่งเสริมควำม
ร่วมมือด้ำน
ปศุสตั ว์

ศูนย์กลำง
เชื่อมโยงกำร
วิจัย &พัฒนำ

ยกระดับจำก
ผู้ปฏิบัติไปสู่
ผู้กำกับดูแล

พัฒนำบุคลำกรให้เ ป็น
Smart Officer

พัฒนำระบบ
ำนข้อมูลสำรสนเทศ

พัฒนำภำวะผู้นำ
ทุกระดับในองค์ก ร

วำงแผนกำลั งคนที่
สอดคล้องกับภำรกิจ

พัฒนำกระบวนกำรบริหำรฯ
ที่โปร่งใส่ และเป็นธรรม

พัฒนำระบบบริห ำร
ผลกำรปฏิบัต ิงำน

สร้ำงควำมก้ำวหน้ ำใน
สำยอำชีพ

เสริมสร้ ำงคุณภำพ
ชีวิตในกำรทำงำน

ส่งเสริมกำรสื่ อสำร
และกำรมีส่วนร่วม

กำรพัฒนำสมรรถนะ
ที่จำเป็นในกำรท ำงำน

ส่งเสริมบทบำท กกจ. ตำม
แนวทำง HR-Scorecard

พัฒนำระบบจัด กำร
ควำมรู้

นำระบบบริห ำรผล
กำรปฏิบัติงำนไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ ำ
ในสำยอำชีพชัดเจน
และโปร่งใส

มีกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร
อย่ำงเป็ นระบบ

มีแผนพัฒนำ
บุคลำกรมุ่งสู่ กำรเป็น
Smart Officer

มีระบบจัดกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์

มีหลักเกณ ์กำรแต่งตั้งและ
โยกย้ำยที่ชัดเจนและโปร่งใส
กำรเสริม สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ ำง
ชีวิตกับกำรทำงำน

คุณภำพชีวิตและควำมสมดุล
ของชีวิตและกำรทำงำน

ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์

พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร
ด้ำนปศุสตั ว์

บริหำรทรัพยำกรบุคคลบนหลักคุณธรรมและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี

ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำร
บริหำรทรั พยำกรบุคคล

ประสิ ทธิภำพของกำร
บริหำรทรั พยำกรบุคคล

ยกระดับ
กำรผลิต
ปศุสตั ว์

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสื่อ สำรแนวทำงกำร
บริหำรทรั พยำกรบุคคลอย่ำงทั่ วถง
มีแผนกลยุ ทธ์ด้ำน HR ที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์

มีระบบ ำนข้ อมูลบุค ลำกรสำหรั บบริห ำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ถู กต้อง ครบถ้วน และทันสมัย

มีกำรวำงแผนและบริหำรกำลังคนที่
เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ

หน้า 16

มีกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเตรียมรองรับ กำร
เปลี่ ยนแปลงสำหรั บบุคลำกรทุกระดับ

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ขั้นตอนที่ 7 กำหนดแผนงำน/โครงกำรรองรับแผนกลยุทธ์ฯ
จากเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ 12 เป้าประสงค์ กรมปศุสัตว์ได้จัดทาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ และกาหนดแผนงาน/โครงการรองรับจานวนรวมทั้งสิ้น 21 แผนงาน/โครงการ
ได้แก่

รำยกำรแผนงำน/โครงกำรที่รองรับแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560
ที่

มิติ

เป้ำ
ประสงค์

1

1

1.1

โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

2

1

1.2

โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสานัก/กอง

3

1

1.2

โครงการจัดทาแบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์

4

1

1.3

โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการอบรม

5

1

1.3

โครงการพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

6

1

1.3

การดาเนินการตามโครงการพัฒนาภาวะผู้นา

7

2

2.1

โครงการเสริมสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารโดยนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

8

2

2.2

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

9

3

3.1

โครงการติดตามประเมินผลการนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไป
ใช้ในหน่วยงาน

10

3

3.2

11

3

3.2

โครงการจัดทา Career Path ตาแหน่งอานวยการให้ครบทุก
ตาแหน่ง
โครงการศึกษาผลกระทบของการดาเนินงานตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

12

3

3.3

โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากร

13

3

3.4

จัดทาแผนและกาหนดหลักเกณฑ์ Smart officer

ที่

มิติ

เป้ำ

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

หน้า 17

ปีที่ดำเนินกำร
57

58

59 60

ปีที่ดำเนินกำร

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ประสงค์

57

14

3

3.4

จัดทาหลักสูตร Smart officer ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

15

3

3.4

ดาเนินการตามหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็น
Smart officer

16

3

3.5

โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบการพัฒนาองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

17

3

3.5

การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

18

3

3.5

กิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

19

4

4.1

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้าย
และการจัดการข้อร้องเรียน

20

5

5.1

การดาเนินงานติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2559

21

5

5.1

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดาเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

หน้า 18

58

59 60

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

บทที่ 3
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์
3. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่นามาจัดลงตามมิติทั้ง 5 มิติตามกรอบ
มาตรฐานความสาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
4. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของแต่ละเป้าประสงค์เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. รายละเอียดการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ค่าเป้าหมายในระดับต่างๆ หรือ
เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ

หน้า 19

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560
วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์

ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำน HR

"เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนำกำรปศุสัตว์สู่อำเซียนและตลำดโลก"

พันธกิจ

1. พัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer รอบรู้ในวิชำชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และเข้ำถงเกษตรกร
2. พัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

1. เสริมสร้ำงกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรในกระบวนกำรปศุสัตว์
ไทย
2. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนำระบบ ำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้

5. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

4. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยี นวัตกรรมในเชิงบูรณำกำร

6. พัฒนำภำวะผู้นำและผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรทุกระดับในองค์กร

5. กำกับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนกำรปศุสัตว์ด้วยกฎหมำย

7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ยุทธศำสตร์กรมปศุสัตว์
1. พัฒนำศักยภำพเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและเกษตรกรด้ำนกำร
ปศุสัตว์
2. ยกระดับกำรผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกลไกตลำด

8. วำงแผนกำลังคนที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจของกรมปศุสัตว์
9. ส่งเสริมบทบำทกองกำรเจ้ำหน้ำที่ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตำมแนวทำง HR
Scorecard
10. พัฒนำทรัพยำกรบุคคลบนพื้น ำนของสมรรถนะที่จำเป็นในกำรทำงำน

3. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนปศุสัตว์

11. พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับผลงำนและสมรรถนะ

4. ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนปศุสัตว์ในประชำคมอำเซียน

12. พัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้ในกรมปศุสัตว์

5. เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงกำรวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
6. ยกระดับจำกผู้ปฎิบตั ิไปสู่ผกู้ ำกับดูแล
มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน้า 20

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
57 58 59 60
มิติที่ 1 : ควำม
สอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์
(Strategic
Alignment)

มิติ

1.1 มีแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กรมปศุสตั ว์

1.1.1 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผน HR
Scorecard ปีงบประมาณ
2557 - 2560

1.2 มีการวางแผนและบริหาร
กาลังคนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของกรม
ปศุสัตว์

1.2.1 ระดับความสาเร็จของ
การปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในกรมปศุสัตว์

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

1. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กกจ.

2. วิเคราะห์ ทิศทาง นโยบาย และ
ปัจจัยภายใน ภายนอกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมปศุสตั ว์
3. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
แผนงาน/โตนงการของแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. เสนอแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้ผู้บริหาร
เห็นชอบ
5. สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
การแบ่งงานภายในของสานัก/ โครงสร้างการแบ่งงานภายในของ
กอง
สานัก/กอง
2. ศึกษา ทบทวน บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของสานัก/กอง
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

กกจ.
ร่วมกับ
สานัก/กอง

ระยะเวลำดำเนินกำร
57 58 59 60

หน้า 21

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
3. ปรับปรุงการแบ่งโครงสร้าง
ภายใน และอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.2.2 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงานของบุคลากรกรม
ปศุสัตว์

2. โครงการจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงานของบุคลากรกรม
ปศุสัตว์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

4. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
5. เสนอเข้า อกพ. กรม/กระทรวงฯ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กพ.
กาหนด
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแบบ
บรรยายลักษณะงานของบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
2. ศึกษา ทบทวน หน้าที่และความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ภารกิจ
3. ปรับปรุงการแบบบรรยาย
ลักษณะงานของบุคลากร
กรมปศุสตั ว์
4. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
5. เสนอเข้า อกพ. กรม ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กพ.
กาหนด
เกณ ์กำรให้คะแนน

กกจ.
ร่วมกับ
สานัก/กอง

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
1.3 มีการพัฒนาภาวะผู้นา
เพื่อเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับบุคลากร

1.3.1 ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ารับ

1. โครงการจัดทาหลักเกณฑ์
และฐานข้อมูลการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการอบรม
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1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
หลักเกณฑ์และฐานข้อมูลการ
คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ารับการ

กกจ.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
ทุกระดับทุกสายงาน

การอบรม

อบรม
2. กาหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้
มีคุณสมบัตเิ ข้ารับการอบรม พร้อม
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
3. ร่างหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์
คุณสมบัติการคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
เข้ารับการอบรม
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์
5. นาเสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบและประกาศบังคับใช้

1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผู้นา

2. โครงการพัฒนาภาวะผู้นา
สาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน

จานวนหลักสูตร

กกจ.

1. = 1 หลักสูตร
2. = 2 หลักสูตร
3. = 3 หลักสูตร
4. = 4 หลักสูตร
5. = 5 หลักสูตร

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
1.3.3 จานวนหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นาที่กรมเป็นผู้

3. การดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาภาวะผู้นาฯ
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ร้อยละของผู้ทผี่ ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การอบรมหลักสูตรภาวะผู้นา

กกจ.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

มิติที่ 2 :
ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR
Operational
Efficiency)

2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสื่อสารแนวทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
ทั่วถึง

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

จัด

1. ร้อยละ 60

1.3.4 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ใน
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาทีไ่ ด้รับ
การประเมินพฤติกรรมภาวะ
ผู้นา

2. ร้อยละ 70

2.1.1 หน่วยงานของกรมปศุ
สัตว์มสี ่วนร่วมและมีการ
สื่อสารแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด (KPI)

3. ร้อยละ 80
4. ร้อยละ 90
5. ร้อยละ 100
1. โครงการเสริมสร้างระบบการ 1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนด
ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร หลักเกณฑ์แนวทางการดาเนินงาน
โดยนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
2. สื่อสาร ชี้แจงให้หน่วยงานทราบ
ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
และสามารถนาไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ทุกหน่วยงานสามารถดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กาหนด
4. รวบรวมและสรุปผลการ
ดาเนินงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง
5. เผยแพร่ผลการดาเนินงานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในองค์กร
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

กกจ.

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
2.2 มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสาหรับบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง

2.2.1 ร้อยละของระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพิ่ม
การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ประสิทธิภาพการใช้ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
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กกจ.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
เที่ยงตรง และทันสมัย

2.2.2 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบบุคลากร
2.2.3 จานวนผู้เข้าใช้ระบบ
บุคลากร

1) โครงการปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
2) โครงการพัฒนาระบบ
บุคลากรให้รองรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3) โครงการประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากระบบ
บุคลากร

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
3. กาหนดแผนและผูร้ ับผิดชอบการ
ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์สมั พันธ์/ติดตาม
ผล และปรับปรุงแก้ไข

มิติที่ 3 : ประสิทธิผล
ของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
(HRM Program
Effectiveness)

3.1 มีการนาระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.1.1 สามารถดาเนินการตาม 1. โครงการติดตามประเมินผล
หลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วน
การนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในหน่วยงาน

1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนด
หลักเกณฑ์แนวทางการดาเนินงาน
ติดตามประเมินผลการนาระบบ
บริหารผลการปฏิบตั ิงานไปใช้

กกจ.

2. สื่อสาร ชี้แจงให้หน่วยงานใน
องค์กรทราบโดยทั่วกัน
3. ติดตามและสรุปผลการประเมิน
มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร
57 58 59 60

4. นาผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุง
ระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงานไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.เผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์ที่
ปรับปรุงให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ในรอบการประเมินต่อไป
หน้า 25

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
3.2 มีการกาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทุกตาแหน่งที่ชัดเจนและ
โปร่งใส

3.2.1 จานวนตาแหน่ง
อานวยการที่ได้จัดทา Career
Path

1. โครงการจัดทา Career
Path ตาแหน่งอานวยการให้
ครบทุกตาแหน่ง

1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทา Career
Path ตาแหน่งอานวยการ

3.2.2 ระดับความสาเร็จของ
การศึกษาผลกระทบของการ
ประกาศใช้ Career Path

2. โครงการศึกษาผลกระทบ
ของการดาเนินงานตามแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลผลกระทบ
ของการดาเนินงานตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กกจ.

2 รวบรวมข้อมูลและนาเสนอการ
ประชุมคณะทางาน
3 สรุปผลการประชุม จัดทาร่าง
Career Path
4 จัดทาประชาพิจารณ์ ทบทวนและ
สรุปผล
5 ประกาศใช้ Career Path และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กกจ.

2 วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไข
มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร
57 58 59 60

3 จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
4 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความ
คิดเห็น
5 นาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข

หน้า 26

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
3.3 มีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ

3.3.1 มีการนาระบบการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร สมรรถนะของบุคลากร
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
2) การพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ DLD Talent
3) หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
การปศุสตั ว์ระดับกลาง (ปศุสัตว์
อาเภอ)
4) หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
การปศุสตั ว์ระดับสูง (ปศุสตั ว์
จังหวัด)

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

1.แต่งตั้งคณะทางานกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางสร้างระบบ
พัฒนาสมรรถนะ
2. สื่อสารชี้แจงให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและสามารถไปปฏิบัตไิ ด้

กกจ.

3.ทุกหน่วยงานดาเนินการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์แนวทางที่กาหนด
4. รวบรวมประเมินผลการพัฒนา
สมรรถนะทุกหน่วยงาน
5.เผยแพร่ผลการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
องค์กร

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
3.4 มีแผนพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ มุ่งสู่
การเป็น Smart Officer
อย่างเป็นระบบ

3.4.1ระดับความสาเร็จของ
1. จัดทาแผนและกาหนด
การจัดทาแผนและหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ Smart officer
ในการคัดเลือก Smart
officer ชัดเจนและเหมาะสม
กับภารกิจ
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1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนและ
กาหนดหลักเกณฑ์ Smart officer
2. คณะทางานฯ กาหนดหลักเกณฑ์
Smart officer
3. ร่างแผนและหลักเกณฑ์ Smart
officer
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

กกจ./สสส.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

3.4.2 จานวนหลักสูตร Smart 2. จัดทาหลักสูตร Smart
officer ตามลักษณะงาน
officer ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ

5. นาเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
เห็นชอบและประกาศใช้
จานวนหลักสูตร
1. = 1 หลักสูตร

มีการทบทวน
ปรับปรุงแผนทุกปี

กกจ./สสส.

มีการทบทวน
ปรับปรุงแผนทุกปี

กกจ./สสส.

2. = 2 หลักสูตร
3. = 3 หลักสูตร
4. = 4 หลักสูตร
5. = 5 หลักสูตร

3.4.3 ร้อยละของผู้ที่ผ่าน
หลักสูตร Smart officer

3. ดาเนินการตามหลักสูตร
โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่
การเป็น Smart officer

ร้อยละของผู้ทผี่ ่านหลักสูตรเป็น
Smart officer
1. = ร้อยละ 60
2. = ร้อยละ 70
3. = ร้อยละ 80

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
4. = ร้อยละ 90
5. = ร้อยละ 100
3.5 มีระบบการจัดการองค์
ความรู้ด้านปศุสตั ว์ที่มี
ประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนพัฒนาระบบ
การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
ปศุสัตว์

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ระบบการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านปศุสตั ว์
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1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนพัฒนาระบบการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านปศุสตั ว์
2. คณะทางานทบทวนการ
ดาเนินการจัดการความรู้ของกรม
ปศุสัตว์ที่ผา่ นมา

กกจ./กวป.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
3. ร่างแผนพัฒนาระบบการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์

3.5.2 ร้อยละความสาเร็จใน
การดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์

2. การดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
กรมปศุสตั ว์

4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
5. นาเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
เห็นชอบและประกาศใช้
ระดับ 1 = ร้อยละ 60 - 69.99

กกจ./กวป.

ระดับ 2 = ร้อยละ 70 - 79.99
ระดับ 3 = ร้อยละ 80 - 89.99
ระดับ 4 = ร้อยละ 90 - 99.99
ระดับ 5 = ร้อยละ 100

มิติ

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
3.5.3 จานวนองค์ความรู้ที่
สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้

3. กิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอด ระดับความสาเร็จ (จานวนองค์
องค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ความรูท้ ี่สามารถนาไปใช้ปฏิบัตไิ ด้)
ปฏิบัติงาน
3.5.4 จานวนเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รบั
1. ไม่น้อยกว่า 5 องค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใช้
2. ไม่น้อยกว่า 10 องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน
3. ไม่น้อยกว่า 15 องค์ความรู้
4. ไม่น้อยกว่า 20 องค์ความรู้
5. ไม่น้อยกว่า 25 องค์ความรู้
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ทุก
หน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
มิติที่ 4 : ควำมพร้อม
รับผิดด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR
Accountability)

มิติ

4.1 มีหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และโยกย้ายที่ชัดเจนและ
โปร่งใส

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์

4.1.1 จานวนช่องทาง/คู่มือ

ตัวชี้วัด (KPI)

1. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และข้อมูลการ
แต่งตั้งโยกย้าย และการจัดการ
ข้อร้องเรียน

1. รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูล
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้ายและ
การร้องเรียน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ควบถ้วน
ทันสมัย
3. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่/
สื่อสาร
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูล
การแต่งตั้งโยกย้าย และการ
ร้องเรียน
5. ปรับปรุง และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

เกณ ์กำรให้คะแนน

กกจ.

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

57 58 59 60
มิติที่ 5 : คุณภำพชีวิต 5.1 การเสริมสร้างคุณภาพ
และควำมสมดุล
ชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ระหว่ำงชีวิตกับกำร ชีวิตกับการทางาน
ทำงำน (Quality of
Work Life)

5.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1.2 จานวนหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วม

1. การดาเนินงานติดตาม
ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสตั ว์ พ.ศ. 2556-2559

1. จัดตั้งคณะทางานการนาแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ไปสู่การปฏิบตั ิ
2. กาหนดแผนและปฏิทินการ
ดาเนินงาน
3. ประชาสัมพันธ์ และรับฟัง
ข้อคิดเห็น
4. ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน

5. ติดตามประเมินผลโครงการ
2. โครงการสร้างเครือข่ายการมี 1. จัดตั้งคณะทางานเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมการดาเนินงาน
ส่วนร่วมการดาเนินงานเสริมสร้าง
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กกจ.

กกจ.

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
2. ศึกษาความต้องการของบุคลากร
ในหน่วยงาน
3. ประชุมเครือข่าย กาหนดแผน
ดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามแผนงาน
5. ติดตามประเมินผลโครงการ
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แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ภำคผนวก
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แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

ภำคผนวก 1

คำสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ ๖๒๔/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
...........................................
ตำมที่กรมปศุสั ต ว์ได้ป ระกำศใช้ แผนกลยุทธ์กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน ใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกรมปศุสัตว์ โดยแผนกลยุทธ์ฯ
จะครบกำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติใช้ในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำมำรถดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ และเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมปศุสัตว์
จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.

นำยพนม มีศิริพันธุ์
นำยสุรเดช สมิเปรม
นำงสำวแพรวพรรณ ห้องทองแดง
นำยสำโรช งำมขำ

๕.

นำยทวีสิฏฐ์ บุญญำภิบำล

๖.

นำงสุนนั ท์ กิตติจำรุวฒ
ั นำ

๗.

นำงสำวสำยฝน เวชชะ

๘.

นำยอำนุภำพ เส็งสำย

๙.

นำงสำวพัชรำภรณ์ แก้วน้ำใส

ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
เลขำนุกำรกรม
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำวิชำกำรปศุสตั ว์
ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภำพรำชบุรี
สำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักตรวจสอบคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักพัฒนำอำหำรสัตว์
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ
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ประธำนคณะทำงำน
รองประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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๑๐. นำงพัชรี ทองคำคูณ
๑๑. นำงสำวดรุณี โสภำ
๑๒. นำยไตรรงค์ เมนะรุจิ
๑๓. นำงสุภำวดี ธรรมบุตร
๑๔. นำงสำวปิยนุช ศรีคอนไทย
๑๕. นำยไพโรจน์ จิ้วบุญสร้ำง
๑๖. นำงมลนิภำ อำจสุวรรณ
๑๗. นำงสำวธำรำรัตน์ มูลิกำ
๑๘. นำยวีระพงษ์ เชี่ยวบัญชี
๑๙. นำยเธียรชัย อนงค์รักษ์
๒๐. นำยเชำวน์วทิ ย์ กังแฮ
๒๑. นำงสำวกำญจนำ ธรรมรัตน์
๒๒. นำยชัยยุทธ เหลืองบุศรำคัม
๒๓. นำยวชิระ เสือบัว
๒๔. นำยธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์
๒๕. นำงอัจฉรำพร ห่วงนิกร
๒๖. นำงสำวสุนิภำ ดิษฎำวีระวัฒน์
๒๗. นำยกฤตภำส วศินวรกุล
๒๘. นำงภัทรวรรณ ล่ำดี

สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
สถำบันสุขภำพสัตว์แห่งชำติ
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักพัฒนำพันธุส์ ัตว์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กองคลัง
นิติกรปฏิบัติกำร
สำนักกฎหมำย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กองแผนงำน
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำน
สินค้ำปศุสัตว์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์สำรสนเทศ
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
กองปศุสัตว์ต่ำงประเทศ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กองสำรวัตรและกักกัน
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร
กองงำนพระรำชดำริและกิจกรรมพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 3
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 7
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
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๒๙. นำงสำวปรำรถนำ พลำยมำศ
๓๐. นำงสำวหทัยทิพย์ อภิวงค์งำม
๓๑. นำยศิริ พรรณศิริ
๓๒. นำงสำวชื่นกมล มงคลศิลป์
๓๓. นำงสำวอรอนงค์ อ้ำงอิง
๓๔. นำยวรฉัตร วิรัชลำภ
๓๕. นำยนฤชำ แก้วอุดมวัชระ
๓๖. นำงปิยะนำถ พุมดวง
๓๗. นำงสำวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
๓๘. นำงวันเพ็ญ เอกชน
๓๙. นำงสุวีณำ พันธุ์ฤทธิ์
๔๐. นำงรวีวรรณ มรรควิน
๔๑. นำงลินดำวรรณ ทะสะระ
๔๒. นำยไตรเทพ ณรงค์อินทร์
๔๓. นำงสำวเข็มทอง แก้วอนุ
๔๔. นำงศศิธร จำรุพงศกร
๔๕. นำงสำววันวิษำ ชมภูวิเศษ
๔๖. นำงภัควลัญชญ์ ไกลถิ่น
๔๗. นำงสำวชุติมำ ม่วงไหมทอง

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคล
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๔๘. นำยธีระศักดิ์ ดำทองสุก
๔๙. นำงสำวสุวิชญำ ทันตะกำร
๕๐. นำงสำวจำรุภัทร ขวัญเยื้อง

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
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คณะทำงำนและเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ภำคผนวก 2
ผลสำรวจควำมคิดเห็นและทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์
1. เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญของภารกิจที่กรมปศุสัตว์ต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-4 ปีข้างหน้า ทั้งทางด้าน
กระบวนงาน คน ทรัพยากร และผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบภายนอกองค์กร
(1) มุ่งเน้นให้สินค้าปศุสัตว์มีมาตรฐานความปลอดภัย และทาให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์
(2) ลดจานวนบุคลากรภาครัฐ โดยการถ่ายโอนภารกิจให้ส่วนภูมิภาค การถ่ายโอนภารกิจให้
เอกชน การทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
(3) สร้างความพร้อมทางร่างกายและจิตใจให้แก่บุคลากร เช่น ส่งเสริมการออกกาลังกาย เป็นต้น
(4) ส่งเสริมบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่มีความสามารถให้เข้าทางานในองค์กรระดับสากล เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการปฏิบัติงาน
(5) มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นา เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวในสังคม และ
เทคนิคการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้
(6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านของสายอาชีพ
(7) สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับผลกาไรเพิ่มมากขึ้น
(8) พึ่งพาทรัพยากรจากเอกชนมากยิ่งขึ้น
(9) มีการสร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้แก่บุคลากรในสายงานระดับปฏิบัติงาน
(10) มุ่งเน้นให้บุคลากรมีค่านิยมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(11) บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้
(12) เน้นการกากับดูแลและผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดโลก
(13) สร้างมาตรฐานในการประเมินเลื่อนเงินเดือนให้มีความเป็นธรรม
2. จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู่ และต้องการรักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงภารกิจของกรมปศุสัตว์
(1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และมีจิตอาสาในการบริการประชาชนจนเป็นที่
ยอมรับ
(2) บุคลากรมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจไมตรีฉันท์พี่น้อง
(3) กรมปศุสัตว์มีความสามารถในการทาภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ได้อย่างครบวงจร
(4) มีความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์จนเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(5) มีมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นที่ยอมรับในตลาด
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(6) มีมาตรฐานในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อถือของเกษตรกร ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานต่างประเทศ
(7) มีกฎหมายข้อบังคับที่สามารถนาไปบังคับใช้ให้ภาคเอกชนปฏิบัติอยู่ในกรอบของการบริการ
ประชาชนได้ และสามารถสร้างมาตรฐานด้านการส่งออกได้
3. ภารกิจทั้งหมดของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง
(1) ควรสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับสากล และสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นเขตปลอดโรค
(2) บุคลากรควรเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อสามารถ
สนับสนุนงานภาคปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีการลดอัตรากาลังคนในระบบราชการ จึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพการทางานของบุคลากรให้
สูงขึ้น และมีการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
(4) บุคลากรจาเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้
(5) ยังขาดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิชาการควรมีการทาผลงานทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น
(6) ควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดให้มากขึ้น
(7) ควรผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ และสามารถ
สร้างรายได้จากการแข่งขันในตลอดโลก
(8) ขาดการนาเสนอข้อมูลในด้านผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อการติดตาม
ประเมินผล
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4. สิ่งที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะทาเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์แต่ยังไม่ได้ทา หรือสิ่งที่คาดหวังให้
หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่สนับสนุน
(1) ควรมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเกษียณอายุราชการของบุคลากรจานวนมาก
(2) จัดฝึกอบรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
ภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายในการทางาน หรือเชิญวิทยากรจากภายในที่มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานในกรมปศุสัตว์
(3) ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น
(4) สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(5) จัดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ที่สามารถทาให้ข้าราชการใหม่เกิดความตระหนักถึง
ความสาคัญในหน้าที่ของตนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กร
(6) ปลูกฝังความเป็นไทยและจิตสานึกของบุคลากร เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมควรส่งเสริม
กิจกรรมให้มี ความสนุก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ชีวิตครอบครัวและ
ประเทศชาติ
(7) ติดตามประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
(8) พัฒนาหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับภารกิจสูงสุด
(9) เพิ่มอัตรากาลังในสายงานหลักให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น
(10) พัฒนาพนักงานราชการให้มีบทบาทสาคัญในองค์การ
(11) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
(12) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน อันเนื่องมาจากการ
มีบุคลากรจานวนจากัด
(13) บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ควรมีความพร้อมในการให้บริการ
(14) บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์
(15) ส่งเสริมให้บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่มีความรู้ในภารกิจงานอย่างครอบคลุม รอบด้าน
(16) พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภำคผนวก 3
กำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์จำกผลประเมินสภำพแวดล้อมด้ำน HR
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ภำคผนวก 4
ผลกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กรมปศุสัตว์ได้จัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
การวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์กับสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบัน (Gap Analysis) สรุปผลการจัดลาดับความสาคัญได้ดังนี้
ลำดับที่

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ระดับ
สถำนภำพ
ควำมสำคัญ ปัจจุบัน

ผลต่ำง
(GAP)

1

พัฒนำบุคลำกรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer
รอบรู้ในวิชำชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย และเข้ำถงเกษตรกร

4.67

2.42

2.26

2

พัฒนำระบบเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ

4.40

2.37

2.02

3

พัฒนำระบบ ำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

4.33

2.44

1.88

4

เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน

4.21

2.47

1.74

5

พัฒนำกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่โปร่งใส
และเป็นธรรม

4.14

2.40

1.74

6

พัฒนำภำวะผู้นำและผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร
ทุกระดับในองค์กร

4.30

2.60

1.70

7

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

4.21

2.58

1.63

8

วำงแผนกำลังคนที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจของ
กรมปศุสัตว์

4.14

2.51

1.63

9

ส่งเสริมบทบำทกองกำรเจ้ำหน้ำที่ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตำมแนวทำง
HR Scorecard

4.19

2.88

1.30

10

พัฒนำทรัพยำกรบุคคลบนพื้น ำนของสมรรถนะที่
จำเป็นในกำรทำงำน

4.16

2.86

1.30

11

พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ

4.05

2.74

1.30
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ลำดับที่

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ระดับ
สถำนภำพ
ควำมสำคัญ ปัจจุบัน

ผลต่ำง
(GAP)

ผลงานและสมรรถนะ
12

พัฒนาระบบจัดการความรู้ในกรมปศุสัตว์

4.07

2.79

1.28

ภำคผนวก 5
ปัจจัยควำมสำเร็จจำกผลกำรวิเครำะห์แรงเสริม-แรงต้ำน (Force Field Analysis)
1. พัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้เป็น Smart Officer รอบรู้ในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย
และเข้าถึงเกษตรกร
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาให้เหมาะสม
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

28

กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก smart
officer ชัดเจนและเหมาะสมกับภารกิจ

29

นาหลักการ smart office มาเป็นกรอบในการ
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม

6

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทบี่ คุ ลากร
สามารถเข้าถึงเข้าใจ smart officer

6

ควรมีการดาเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

5

สร้างระบบการชมเชยให้รางวัลผู้ที่เป็น
smart officer

4

นานโยบายมากาหนดแผนหรือโครงการนาไปสู่
การปฏิบัติ

3
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2. พัฒนาระบบเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
ส่งเสริมให้มีการจัดทา Career Path ทุก
ตาแหน่ง

คะแนน
17

สร้างระบบที่กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
โปร่งใส (เพื่อต้านระบบอุปถัมภ์และ
การเมือง)

34

มีการติดตาม/ประเมินผลการประกาศใช้
Career Path

8

ศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการก่อนการจัดทา
CareerPath เช่น จ้างทีป่ รึกษา
Outsource ศึกษาจากกรมอื่นๆ รวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

13

ศึกษาวิจัยผลกระทบของการจัดทาและใช้
Career Path เพื่อปรับปรุงแผนต่อไป

6

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Career Path แก่หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับ

4

บูรณาการ Career Path ให้สอดรับกับ
ระบบ HRM อื่นๆ

1

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
ทาแผนปรับปรุงข้อมูลระบบ DPIS ให้เป็น
ปัจจุบนั และนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เช่น
กระจายงานบันทึกข้อมูลให้หน่วยงาน
รับผิดชอบ หรือ Outsource
มีแผนฝึกอบรมด้าน IT

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

33

เปิดช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลของ
ตนเองได้และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

21

5

จัดทาแผนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
ด้าน IT

18

สร้างความตระหนักให้บุคลากร (รุ่นเก่า)
เห็นความสาคัญของ IT เช่น อบรม ดูงาน

5

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม

คะแนน
หน้า 44

แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
เสริมสร้างความสมดุลด้านคุณภาพชีวิตกับการ
ทางาน

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

31

สร้างเครือข่ายการทางานด้านสวัสดิการให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

26

เพิ่มการประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2556-2559

7

สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการ

11

มีการติดตามประเมินผลโครงการ

5

จัดลาดับความสาคัญของโครงการเพื่อ
สนับสนุนงบประมาณที่จาเป็นก่อน

1

5. การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

24

สร้างระบบคัดสรรที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
โปร่งใสและมีการเผยแพร่ข้อมูลให้รับทราบ
โดยทั่วกัน

32

มีการยกย่องชมเชยผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีผล
การปฏิบัติงานทีด่ ีอยู่เป็นระยะ

7

เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
ตาแหน่งและอัตรากาลังให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมเท่าเทียม

14

ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผน
HR Scorecard

3

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน HRM ให้ทั่วถึงบุคลากร

3

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
สร้างระบบมาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
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6. พัฒนาภาวะผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
เพิ่มหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน้ าให้กับ
บุคลากรทุกสายงานทุกระดับ โดยเฉพาะสาย
งานสนับสนุน

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

38

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง

19

มีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือก
อย่างเป็นระบบ

15

มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับ
ตาแหน่ง เช่น ต้องผ่านหลักสูตรเฉพาะ
ตาแหน่ง หรือเฉพาะด้าน

11

7. การมีส่วนร่วมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
7.1 การมีส่วนร่วมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คะแนน
18

สร้างวัฒนธรรมการทางานเป็นทีม

17

มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบ

15

เพิ่มแรงจูงใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ บทบาท
การทางาน

11

ตัวแทนสานัก/กอง สามารถถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน

12

มีช่องทางให้บุคลากร สามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ

8

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ

2
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คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
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7.2 การสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
นาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ช่วยในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ (Line, Facebook, IG)

คะแนน
30

กาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

23

ติดตาม ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์อย่าง
สม่าเสมอ และนาไปเผยแพร่ในหน่วยงาน
(e - mail, ตู้เอกสาร)

17

จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์
(บอกเบอร์ติดต่อภายในของหน่วยงานได้)

7

ตัวแทนคณะทางานชุดต่างๆของสานัก/กอง
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารทีไ่ ด้รับแก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน

4

9. ส่งเสริมบทบาทกองการเจ้าหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง HR Scorecard
คะแนน
25

ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุน
งบประมาณในด้าน HR Scorecard
โดยเฉพาะ

20

นาระบบไอทีมาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง
แผน เพื่อลดขั้นตอนการทางาน

14

มีการนาแผน HR Scorecard มาใช้อย่าง
จริงจัง

15

สร้างเครือข่ายในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

10

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน
HR Scorecard ให้ทั่วถึงทุกช่องทาง

4
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สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
ต้องนาเสนอ HR Scorecard ต่อผู้บริหารให้
ชัดเจนและให้เห็นถึงความสาคัญ
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10. พัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะที่จาเป็นในการทางาน
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
นาระบบ PM และระบบพัฒนาสมรรถนะมาใช้

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

20

นาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ไปปฏิบัติจริง

19

เผยแพร่สมรรถนะของแต่ละสายงานให้บุคลกร
รับทราบอย่างทั่วถึง

11

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง (การเรียนรู้
ตลอดชีวิต) (non training)
ไม่ใช่เฉพาะการฝึกอบรม การสอนงาน
(การเป็นพี่เลี้ยง)

14

กาหนดตัวชี้วัดให้ผบู้ ริหารมีการพัฒนาตนเอง

8

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีอื่นที่
หลากหลาย

7

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ HRD ของทุกหน่วยงาน

3

11. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลงานและสมรรถนะ
คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

18

ประเมินผลการปฏิบัตงิ านให้เป็นไปตามผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

26

เพิ่มมาตรการจูงใจแก่ผู้ปฏิบัตงิ าน

11

ผู้บังคับบัญชา ประเมินฯด้วยหลักความ
โปร่งใส และยุติธรรม

19

ประชาสัมพันธ์ระบบ PM ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

5

สนับสนุนให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร

4

ทุกหน่วยงานดาเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ครบถ้วน

3

สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
มีการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และ
กาหนดแผนงานต่อไป
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12. พัฒนาระบบจัดการความรู้ในกรมปศุสัตว์
สิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม
สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ให้ครบวงจร
และต่อเนื่อง
สร้างทายาท KM จัดทาแผนสืบทอดองค์
ความรู้ KM

คะแนน

สิ่งที่ต้องทำเพื่อลดแรงต้ำน

คะแนน

33

กาหนดเจ้าภาพหลักหรือผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน

14

6

มีการเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้อย่าง
ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น
เกษตรกร

10

สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้

8

นาระบบไอที มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

8
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ภำคผนวก 6
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
กรมปศุสัตว์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาดังต่อไปนี้
วิทยำกร
 นายพนม มีศิริพันธุ์
 นายธีระศักดิ์ ดาทองสุก

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง

กลุ่ม 1
1. นายวิวัฒน์ ชัยชนะศิริวิทยา
2. นางสาวสายฝน เวชชะ
3. นายชัยวุฒิ วิสุทธิ
4. นายเธียรชัย อนงค์รักษ์
5. นางน้องนุช สาสะกุล
6. นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์
7. นางสาวดรุณี โสภา
8. นางอัจฉราพร ห่วงนิกร
9. นางสาวหทัยทิพย์ อภิวงศ์งาม
10. นางสาวชื่นกมล มงคลศิลป์
11. นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
12. นางปิยะนาถ พุมดวง
13. นางรวีวรรณ มรรควิน
14. นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์
15. นางภัควลัญชญ์ ไกลถิ่น
16. นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
สานักควบคุม ป้องกัน และและบาบัดโรคสัตว์
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
กองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
กองคลัง
สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่ม 2
1. นางสุวิภา ภารัตตะ
2. นายสุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์

สานักงานเลขานุการกรม
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวธนกร สว่างเนตร
นางสาวจารุพร คาโฮง
นายอานุภาพ เส็งสาย
นางสาวพิชามญชุ์ ส่างโน
นายเชาวน์วิทย์ กังแฮ
นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย
นางสาวสุนิภา ดิษฎาวีระวัฒน์
นางภัทรวรรณ ล่าดี
นางสาวอรอนงค์ อ้างอิง
นายสิรภพ เดชพันธุ์
นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
นางลินดาวรรณ ทะสะระ
นางสาวเข็มทอง แก้วอนุ
นางสาวชุติมา ม่วงไหมทอง

กลุ่ม 3
1. นายทศพล ยอดประเสริฐ
2. นายไตรรงค์ เมนะรุจิ
3. นายวีระพงษ์ เชี่ยวบัญชี
4. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
5. นายวิชาญ ตรีพันธ์
6. นายวชิระ เสือบัว
7. นางมลนิภา อาจสุวรรณ
8. นายกฤตภาส วศินวรกุล
9. นายศิริ พรรณศิริ
10. นางวันเพ็ญ เอกชน
11. นางสุวีณา พันธุ์ฤทธิ์
12. นางศศิธร จารุพงศกร
13. นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ
14. นางสาวปรารถนา พลายมาศ

สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กองแผนงาน
สานักพัฒนาอาหารสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 7
กองสารวัตรและกักกัน
สานักกฎหมาย
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ศูนย์สารสนเทศ
สานักงานปศุสัตว์เขต 1
สานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 3
สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
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15. นางสาวสุวิชญา ทันตะการ

กองการเจ้าหน้าที่

คณะผู้จัดทำ
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะทำงำน
นำยธีระศักดิ์ ดำทองสุก

นำงสำวหทัยทิพย์ อภิวงค์งำม

นำยไตรเทพ ณรงค์อินทร์

นำงภัควลัญชญ์ ไกลถิ่น

นำงสำวเข็มทอง แก้วอนุ

นำงสำวชุติมำ ม่วงไหมทอง

นำงรวีวรรณ มรรควิน

นำงสำววันวิษำ ชมภูวิเศษ

นำงศศิธร จำรุพงศกร

นำงสำวสุวิชญำ ทันตะกำร

นำงสำวปรำรถนำ พลำยมำศ

นำงสำวจำรุภัทร ขวัญเยื้อง
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