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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.1.1 (2)โครงการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพรอมสําหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.1 : มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัด 1.1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการ
แผนปฏิบัติการ
3
วั
น
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทรัพยากร
บุคคล (Action
2 วิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง
Plan) กรมปศุสัตว
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรม 2 สัปดาห
ปศุสัตว
ประจําปงบประมาณ
3 ดําเนินการปรับปรุงและกําหนดแผนงาน/
2564

ลําดับ

4
5

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

โครงการเพิ่มเติมในแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
รวบรวมและเสนอแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใหผูบริหารเห็นชอบ
สื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธและ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา

1 เดือน

2 สัปดาห
12 เดือน

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง
และคณะทํางาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.2.1 (4) โครงการติดตามและประเมินผลการใชอัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว

มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพรอมสําหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.2 : วางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Deployment) ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัด 1.1.2.1 : ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหอัตรากําลังใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การใชอัตรากําลังของหนวยงาน

2 ตรวจสอบ ติดตาม การใชอัตรากําลังทุก
3

4

5

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลประเมินการใช
อัตรากําลังของ
2 สัปดาห
หนวยงาน และ
ขอเสนอแนะเพื่อ
6 เดือน
การบริหาร
อัตรากําลังที่
เหมาะสม
3 เดือน

ระยะเวลา

ประเภทของแตละหนวยงานในสังกัดกรม
วิเคราะหภารกิจ หนาที่รับผิดชอบ และการ
ใชอัตรากําลัง รวมถึงความตองการ
อัตรากําลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
ของหนวยงาน
สรุปผลการวิเคราะห ประเมินผล แนวทาง
ดําเนินการ และความตองการดาน
3 เดือน
อัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจของ
หนวยงาน
เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการใชอัตรากําลังใหเกิดประสิทธิภาพ 3 สัปดาห
สูงสุด

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง
และคณะทํางาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.2.1 (5) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว

มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพรอมสําหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.2 : วางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Deployment) ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัด 1.1.2.2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและดําเนินการบริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรา
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทบทวนผลการใชอัตรากําลังของกรมปศุสัตว
ผลประเมินการใช
ประกอบการบริหารอัตรากําลัง โดยวิเคราะห สรุปผล 2 สัปดาห
อัตรากําลังของ
และขอเสนอแนะการดําเนินการในปที่ผานมา
หนวยงาน และ
แจ
ง
หน
ว
ยงานเพื
อ
่
ทบทวนและวิ
เ
คราะห
ค
วาม
2
ขอเสนอแนะเพื่อ
ตองการอัตรากําลังสําหรับทดแทนการสูญเสียอัตรา
การบริหาร
3 วัน
จากการเกษียณอายุราชการ รองรับภารกิจของ
อัตรากําลังที่
หนวยงาน
เหมาะสม
3 ศึกษา วิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายละเอียด

ลําดับ

4

5

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

แผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว เสนอผูบริหารให
ความเห็นชอบ พรอมดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธใหหนวยงานในสังกัดกรมถือปฏิบัติ
ติดตามและประเมินผลการใชแผนอัตรากําลังของ
กรมปศุสัตว ประกอบการบริหารอัตรากําลังในการ
จัดสรรอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการ หรือการ
ขออัตราพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียอัตรา
จากการเกษียณอายุราชการ
รายงานสรุปผล พรอมจัดทําขอเสนอใหผูบริหาร
เห็นชอบ

ระยะเวลา

2 เดือน

3เดือน

7 วัน

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง
และคณะทํางาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.3.1 (6) โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงประเภทอํานวยการสวนกลางของกรมปศุสัตว
มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.3 : การกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพสําหรับตําแหนงผูบริหารหนวยงานที่ชัดเจนและโปรงใส
ตัวชี้วัด1.1.3.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงอํานวยการ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 ประชุมคณะทํางานกําหนดเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path)

ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 สัปดาห

2 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
พรอมรายละเอียดสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการใน
สวนกลางของกรมปศุสัตว

3 จัดทํารายละเอียด การสั่งสมประสบการณ แนวทางการ
4
5

1 เดือน

3 เดือน
ดําเนินหรือเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงเปาหมาย พรอมจัดทํา
ประชาพิจารณรางเสนทางฯ
ปรับปรุง และสรุปผลประชาพิจารณเสนทางฯ นําเสนอ
3 เดือน
คณะทํางานพิจารณารายละเอียดใหครบถวน
นํารางเสนทางฯ เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว พิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อประกาศใชปฏิบัติ และเผยแพรประชาสัมพันธ 1 สัปดาห
ตอไป

ขึ้นอยูกับนโยบายของกรมปศุสัตว และการพิจารณาของ

เสนทาง
ความกาวหนา
(Career Path) และ
กรอบสั่งสม
ประสบการณและ
หลักเกณฑการเขาสู
ตําแหนงตามที่
คณะทํางาน
กําหนดใหมีการ
ปรับปรุง

กลุมพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง และ
คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1.3.1(7) โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงประเภทอํานวยการสวนกลางของกรมปศุสัตว
มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดมาและรักษาไวซึ่ง "คนเกง คนดี มีจิตสาธารณะ" เขาสูกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.3 : การกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพสําหรับตําแหนงผูบริหารหนวยงานที่ชัดเจนและโปรงใส
ตัวชี้วัด1.1.3.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงอํานวยการ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 รวบรวมขอมูล ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะของการ
2
3
4
5

ดําเนินงานตามแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
วิเคราะหขอมูล ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะ ตลอดจน
ปญหาและแนวทางแกไขที่บุคลากรในกรมปศุสัตวสะทอน
กลับมา
ประชุมคณะทํางานกําหนดเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) พิจารณาขอมูล ผลกระทบ หรือ
ขอเสนอแนะ และแนวทางดําเนินการ
นําผลการพิจารณาที่ไดไปปรับปรุงแกไขแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพใหสมบูรณยิ่งขึ้น
จัดทํารายงานผลดําเนินการเสนอผูบริหาร

ระยะเวลา
1 เดือน
2 เดือน
1 สัปดาห
2 สัปดาห
1 สัปดาห

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนทาง
ความกาวหนา
(Career Path) และ
กรอบสั่งสม
ประสบการณและ
หลักเกณฑการเขาสู
ตําแหนงประเภท
อํานวยการ ตาม
แผนที่คณะทํางาน
กําหนด

กลุมพัฒนา
ระบบงานและ
อัตรากําลัง และ
คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2.1.1(8) แผนการจัดทําระบบบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร(Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 : การบริหารกําลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2.1 : มีระบบบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ
ตัวชี้วัด1.2.1.1 : ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

3 เดือน
1 ทบทวน Talent Pool ของกรมปศุสัตว
2 ดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพดวยระบบ ดังนี้
1. HiPPS
2. นักเรียนทุน
12 เดือน
3. New Wave
4. นปร.
3 ดําเนินการพัฒนากําลังคนคุณภาพอยางตอเนื่อง
4 สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

12 เดือน
1 เดือน

5 ประชุมรวมกับกําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว
2 สัปดาห

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

Talent Pool ของกรมปศุสัตว กลุมพัฒนาบุคลากร
ระบบการบริหารจัดการ
กําลังคนคุณภาพ

กําลังคนคุณภาพไดรับการ
พัฒนาทักษะ/ความร็ในการ
ปฏิบัติงาน
ขอมูลการดําเนินการบริหาร
จัดการกําลังคนคุณภาพ
ขอเสนอในการดําเนินการ เพื่อ
ใชในการพัฒนา ปรับปรุง การ
ดําเนินการบริหารกําลังคน
คุณภาพของหนวยงาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.3.1.1(9) โครงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)
มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร(Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อใหไดมาซึ่งกําลังคนที่สอดคลองตามภารกิจของกรมปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.3.1 : มีการสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ
ตัวชี้วัด1.3.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Plan)
ตัวชี้วัด1.3.1.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ (Succession Plan) อยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ทบทวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับ

2

3
4
5

เชี่ยวชาญ จัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ พรอมสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรม
ปศุสัตวที่มีตอหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก และสรุปรายงาน
ผลตอคณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผู
สืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
เสนอความเห็นชอบรางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ เผยแพรประชาสัมพันธหลักเกณฑดังกลาว
ตลอดจนแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาศักยภาพผูสืบทอด
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานที่กําหนด
ดําเนินการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกที่กรมปศุสัตวกําหนด
กําหนดการพัฒนาผูไดรับการคัดเลือก และพัฒนาผูไดรับการ
คัดเลือกตามแนวทางที่กําหนด
ติดตาม ประเมิน และสรุปผล

2 เดือน

2 เดือน
2 สัปดาห
6 เดือน
3 เดือน
(ก.ย. พ.ย. 64)

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ความสําเร็จในการ กลุมสรรหาและ
จัดทําแผนสราง บรรจุแตงตั้ง
ความตอเนื่องในการ
บริหารราชการ
(Succession Plan)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.3.2.1 (10) โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการตามกรอบอัตรากําลัง
มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร(Strategic Alignment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.3 : การสรรหาและเลือกสรร เพื่อใหไดมาซึ่งกําลังคนที่สอดคลองตามภารกิจของกรมปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.3.2 : มีแผนการสรรหา บรรจุ แตงตั้งใหไดมาซึ่งกําลังคนที่สอดคลองตามกรอบอัตรากําลัง
ตัวชี้วัด1.1.3.2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสรรหา บรรจุ แตงตั้งที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด1.1.3.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสรรหา บรรจุ แตงตั้งที่มีประสิทธิภาพตามกรอบอัตรากําลังในการบริหารจัดการ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
2
3
4
5

จํานวน 7 ตําแหนง 32 อัตรา
แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบแขงขัน
เตรียมการดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการบรรจุผูผานการสอบแขงขันไดเขารับราชการ
รายผลการดําเนินการไปยังสํานักงาน ก.พ. พรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ และติดตามประเมินผลการบรรจุขาราชการใหมจาก
การสรรหาและเลือกสรร

ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ความสําเร็จในการ กลุมสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง
จัดทําและ
ดําเนินการตามแผน
สรรหา บรรจุ แตงตั้ง
ที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1.1.1 (11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยแนวคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.1 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด 2.1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ศึกษารายละเอียดการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ
ปญหาที่พบจากการดําเนินการ และแนวทางปรับปรุง
พัฒนากระบวนการดําเนินการ

2 จัดทําแผนดําเนินการ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
3
4

การจัดทําผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
(สําหรับขาราชการในสวนภูมิภาค)
ดําเนินการซักซอม ทําความเขาใจ และแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อประเมิน
เลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
สรุปผลดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการ
เพื่อประเมินเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น

5 เสนอรายงานเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงตอไป

1 เดือน

2 สัปดาห
3 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กระบวนการจัดทํา กลุมพัฒนาระบบฯ
ผลงานวิชาการเพื่อ
ประเมินเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1.1.1 (12) โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพพยากรบุคคล (Work Manual)
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยแนวคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.1 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด 2.1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ทําหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝายของกองการเจาหนาที่จัดทําผัง
กระบวนงานเฉพาะงานหลักที่สําคัญ

2 รวบรวมขอมูล ผังกระบวนงานของแตละกลุมฝาย
3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนเสนอผูบริหารเห็นชอบ
4 จัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
5 ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่

1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
(ส.ค. ต.ค. 64)
4 เดือน
1 เดือน

ผูรับผิดชอ
ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บ
ฝายบริหาร
คูมือในการ
ปฏิบัติงานดานการ ทัว่ ไป
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ดําเนินการ ป
2565-2566

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.1.1(13) โครงการปรับปรุงฐานขอมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.1 : มีระบบฐานขอมูลบุคลากรสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตอง เที่ยงตรง และทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.1 : รอยละของบุคลากรที่มีฐานขอมูลถูกตอง เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ทบทวนแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด
แนวทางการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง

2 เดือน

2 แจงเวียนขอขอมูลขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงและบันทึกขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ใหเปนปจจุบัน
3 จัดทําหนังสือแจงเวียนการใชระบบฯ พรอมจัดเตรียม
เอกสารคูมือการเขาใชงานเพื่อประชาสัมพันธแนะนําการ
ใชระบบผานทางหนังสือเวียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
และ website
4 ประเมินผลความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูล
บุคลากร
5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงาน
ระบบฐานขอมูลบุคลากรเสนอผูบริหาร

1 เดือน

1 เดือน

5 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผูที่ใชงานระบบ กลุมทะเบียน
ฐานขอมูลบุคลากร ประวัติและ
มีความพึงพอใจ บําเหน็จความชอบ
มากกวาหรือ เทากับ
รอยละ 80

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.1.1(14) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.1 : มีระบบฐานขอมูลบุคลากรสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตอง เที่ยงตรง และทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.2 : รอยละความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ทบทวนแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด
แนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร

2 เดือน

2 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร โดยใชแบบสํารวจผานระบบออนไลน

3 เดือน

3 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากผูที่ใชงานระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร
4 ประเมินผลความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูล
บุคลากร
5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงาน
ระบบฐานขอมูลบุคลากรเสนอผูบริหาร

4 เดือน
2 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผูที่ใชงานระบบ กลุมทะเบียน
ฐานขอมูลบุคลากร ประวัติและ
มีความพึงพอใจ บําเหน็จความชอบ
มากกวาหรือ เทากับ
รอยละ 80

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.2.1(15) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.2 : มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 : รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อชวยในการบริหารจัดการ
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลสารสนเทศของกรมปศุสัตว

2 เดือน

2 รวบรวมและวิเคราะหความตองการใชงานระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
3 รวบรวมขอมูลและโปรแกรมการใชงานที่มีอยูมา
เชื่อมโยงกับระบบสํานักงาน ก.พ. เพื่อจัดทําระบบ
ฐานขอมูลบุคลากร
กรมปศุสัตว
4 ดําเนินการทดสอบระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว
5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการฐานขอมูลสารสนเทศ

6 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
2 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระบบฐานขอมูล กลุมทะเบียน
บุคลากรกรมปศุสัตว ประวัติและ
สามารถนําไปใชงาน บําเหน็จความชอบ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.2.2(17) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใชในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.2 : มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ทบทวนขอบเขตการดําเนินงานและกําหนดแนวทางการใชงาน

1 เดือน

2 สรุปขอบเขตการดําเนินงานและแนวทางการใชงานในระบบ

2 เดือน

3

2 เดือน

ระบบ DPIS ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)

4
5

DPIS ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) และ
เปดสิทธิใหคณะทํางานเขาถึงขอมูลในระบบ
พัฒนาขอมูลในระบบ DPIS เกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระบบ (PMs) ใหครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อ
รองรับสนับสนุนการทํางาน
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)
บุคลากรกองการเจาหนาที่ ผานระบบ DPIS
ติดตามและประเมินผล การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS

2 ครั้ง
2 ครั้ง

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บุคลากรกองการ กลุมทะเบียน
ประวัติและ
เจาหนาที่
บําเหน็จความชอบ
ดําเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (PMs)
ในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(DPIS) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.1.2 (19) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตวมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1: รอยละบุคลากรที่พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64
- 66 (HRD Plan 64 - 66)

ระยะเวลา

กลุมพัฒนา
บุคลากร

12 เดือน
1 เดือน

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร ทุกหนวยงาน
ที่สําเร็จตามยุทธศาสตรฯ

1 เดือน

5 กองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากร
นํามาประมวลผลและนําเสนอกรมฯ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร กรมปศุสัตว ป
64 - 66 (HRD Plan 64 66)
การสรางความรับรูใน
การพัฒนาบุคลากรตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร กรมปศุสัตว ป
64 - 66 (HRD Plan 64 66)
บุคลากรกรมฯไดรับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรฯ

1 เดือน
(ก.ย. 63)

2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงานกรมปศุสัตว

3 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan
64 - 66)
4 ทุกหนวยงานรายงานผลกรพัฒนาบุคลากรของแตละ
หนวยงาน ไปยัง กองการเจาหนาที่

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
เปาหมาย/ผลผลิต
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เดือน

ขอมูลสรุปผลการพัฒนา
บุคลากรที่สําเร็จตาม
ยุทธศาสตรฯ

กลุมพัฒนา
บุคลากร

ทุกหนวยงาน

กลุมพัฒนา
บุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.1.2 (20) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตวมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว
2 จัดทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว
3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน
กรมปศุสัตว
4 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว
5 กองการเจาหนาที่ กํากับดูแล รวบรวมผล
การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวตาม
แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว

ระยะเวลา
2 เดือน
(ก.ย. ต.ค. 63)
3 เดือน
1 - 2 เดือน
9 เดือน

9 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุ
สัตว
แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว
การสรางความรับรูในการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว
บุคลากรกรมฯไดรับการพัฒนาตามแผนฯ

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาบุคลากร
กลุมพัฒนาบุคลากร
กลุมพัฒนาบุคลากร
ทุกนวยงาน

ขอมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรที่สําเร็จตาม กลุมพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.1.3 (21) โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.1 บุคลากรกรมปศุสัตวมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.3 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําโครงการพัฒนาชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําชุดทักษะที่
จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว
2 วิเคราะหความจําเปนของทักษะในดาน
ตางๆ และระบุกลุมเปาหมาย
3 จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาชุด
ทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill)
ของบุคลากรกรมปศุสัตว
4 เสนอกรมฯเพื่อพิจารณาชุดทักษะที่
จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว
5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน
กรมปศุสัตว

ระยะเวลา
3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําชุดทักษะที่จําเปน
อนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

4 เดือน

ขอมูลเพื่อการจัดทําชุดทักษะที่จําเปนอนาคต
(Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว
ชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว

1 เดือน

ชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว

3 เดือน

1 เดือน

การสรางความรับรูในการพัฒนาบุคลากรตาม
ชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.2.1 (22) โครงการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD)

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.2 มีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management)
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 จัดทําแผนการจัดการความรู ของกรมปศุ 2 เดือน
(ส.ค. -ก.ย.
สัตว (KM DLD)
63)
2 เดือน
2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน
(ก.ย. กรมปศุสัตว
ต.ค. 63)
3 กรมปศุสัตวดําเนินการจัดการความรู
8 เดือน
ของกรมปศุสัตว (KM DLD) ในทุก
หนวยงาน
4 ทุกหนวยงานสงผลงาน เขารวมประกวด
1 เดือน
5 กิจกรรมการจัดการความรู ของกรมปศุ
สัตว (KM DLD)

1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต
แผนการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว
(KM DLD)
การสรางความเขาใจในแผนการจัดการ
ความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD)
ทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD)

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
รวมกับ กองการเจาหนาที่
โดย กลุมพัฒนาบุคลากร
กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
รวมกับ กองการเจาหนาที่
โดย กลุมพัฒนาบุคลากร
ทุกหนวยงาน

กิจกรรมการจัดการความรูที่โดนเดนและ กลุมพัฒนาวิชาการปศุสัตว
เปนประโยชนตอกรมปศุสัตว
การนําเสนอการจัดการความรูที่โดนเดน กลุม พัฒนาวิชาการปศุสัตว
รวมกับ กองการเจาหนาที่
และเปนประโยชนตอกรมปศุสัตว
โดย กลุมพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.2.2 (23) โครงการจัดทํา Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.1.2 มีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2.2 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ (Handbook)
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา Handbook สําหรับปศุ
2 เดือน
สัตวอําเภอ
2 วิเคราะหขอมูลดานตางๆ เพื่อจัดทํา Handbook
3 เดือน
สําหรับปศุสัตวอําเภอ
3 จัดทํารายละเอียด Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ
3 เดือน
4 เสนอกรมฯเพื่อเห็นชอบการนํา Handbook สําหรับ
ปศุสัตวอําเภอ มาใชงาน
5 ดําเนินการใชงาน Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

1 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดจัดทํา
Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ
ขอมูลเพื่อการจัดจัดทํา Handbook
สําหรับปศุสัตวอําเภอ
Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

กลุมพัฒนาบุคลากร

กลุมพัฒนาบุคลากร

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

กลุมพัฒนาบุคลากร

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

กลุมพัฒนาบุคลากร

กลุมพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1.1 (24) โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 การนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางครอบคลุมทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2.1 นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 : ระดับความสําเร็จใของการประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานติดตามประเมินระบบ

บริหารผลการปฏิบัติงาน
2 ออกแบบเครื่องมือและรายละเอียดแนวทางการสํารวจ
ขอมูล พรอมแจงเวียนและสื่อสารชี้แจงใหหนวยงานใน
กรมปศุสัตวทราบและดําเนินการ
3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดการ
ประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหครอบคลุม
ครบถวนสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
4 วิเคราะหและสรุปผลขอมูลการประเมินระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน พรอมนําผลขอมูลไปใชในการจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการทบทวน ตลอดจนปรับปรุง
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

5 เสนอรายงานผล พรอมแนวทางในการปรับปรุงบริหาร
ผลการปฏิบัติงานใหกรมพิจารณา

ระยะเวลา
2 สัปดาห
1 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

2 สัปดาห

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานผลขอมูลการประเมินระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบฯ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.1.1 (25) กิจกรรมการประกาศอัตราวางใหทราบโดยทั่วกัน

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.1 การสงเสริมใหการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.1.1 มีการสื่อสารหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเปดเผยขั้นตอน วิธีการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และประเมินบุคคล
ลําดับ
1
2
3
4
5

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
สํารวจอัตราวาง
วิเคราะหสรุปอัตราวาง
จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลดํารง
ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก
ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกและอัตราวางให
ทราบโดยทั่วกัน

ระยะเวลา
12 เดือน
7 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

ความสําเร็จของการดําเนินการเปดเผย
ขั้นตอน วิธีการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
และประเมินบุคคล

กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (26) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมปศุสัตวในการดําเนินงาน ITA

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
2
3
4
5

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563
เสนออธิบดีกรมปศุสัตวทราบ
เสนอ อธิบดีกรมปศุสัตว เพื่อรับทราบกรอบการประเมิน
ประจําปงบประมาณ 2563.
นําเขาขอมูลผูมีสวนไดเสียภายในและขอมูลผูมีสวนไดเสีย
แจงหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ดําเนินการตอบแบบวัดความรับรู IIT และ EIT
รวบรวมขอมูลและดําเนินการตอบแบบเปดเผยหลักฐาน OIT
และนําหลักฐานเขาระบบ ITAS

ระยะเวลา
6 เดือน
6 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
9 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน ศปท. กรมปศุสัตว *เกณฑการ
ประเมินและกรอบ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
ตามที่สํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (27) โครงการการจัดการขอรองเรียน

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 รับเรื่องรองเรียนในระบบ/หลักฐานการลงทะเบียน
2 เสนอผูมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตรวจสอบ

3 ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตรวจสอบ
4 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวภายใน
5

วันที่ 5 ของทุกเดือน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนประจําป
เสนอกรมปศุสัตวทุกสิ้นปงบประมาณ

ระยะเวลา
12 เดือน
ภายใน 15
วัน ของแต
ละเรื่อง
ทุกๆ 15 วัน
1 เดือน
3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน ศขร. กรมปศุสัตว
โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (28) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ระยะเวลา
3 เดือน

2 นําขอมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่

4 เดือน

3
4
5

3 เดือน
7 เดือน
3 เดือน

เหมาะสมกับสภาวะการ
เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน กลุมงานคุมครอง *กรอบระยะเวลา
อาจมีการ
โครงการ/กิจกรรม
จริยธรรม กรม
ปรับเปลี่ยนตาม
ปศุสัตว

ความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (29) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ

3 เดือน

2

4 เดือน

3
4
5

พัฒนาเพิ่มพูนความรูดานวินัย
นําขอมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่
เหมาะสมกับสภาวะการ
เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ

3 เดือน
7 เดือน
3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต
ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุมวินัยและ *กรอบระยะเวลา
อาจมีการ
เสริมสรางระบบ
ปรับเปลี่ยนตาม
คุณธรรม

ความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (30) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

ระยะเวลา

1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ

3 เดือน

2

4 เดือน

3
4
5

พัฒนาเพิ่มพูนความรูดานวินัย
นําขอมูลมากําหนดแนวทางดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่
เหมาะสมกับสภาวะการ
เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ

3 เดือน
7 เดือน
3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน ศปท. กรมปศุสัตว *กรอบระยะเวลา
อาจมีการ
โครงการ/กิจกรรม

ปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1.1 (31) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว

มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2 ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 เสนออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
2 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
3 ดําเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑเพื่อ
4 ดําเนินการคัดเลือกผูปฏิบัติหนาที่ราชการดีเดน
หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน หรือผูมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษ
5 สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดีกรมปศุสัตวพิจารณา
เห็นชอบและประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

ระยะเวลา
4 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
7 เดือน

3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน กลุมงานคุมครอง *กรอบระยะเวลา
อาจมีการ
โครงการ/กิจกรรม
จริยธรรม กรม
ปรับเปลี่ยนตาม
ปศุสัตว

ความเหมาะสมกับ
สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.1.1 (32) โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work - Life and Work - life balance)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและสรางความผูกพันในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 นําผลการประเมินในป 2563 แจงใหหนวยงาน
ทราบและเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมในป
2564 และกระตุนโดยประชาสัมพันธใหเห็น
ความสําคัญและดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง
พรอมกําหนดแผนป 64 ของหนวยงานใหสอดคลอง
กับแผนของกรมฯ
2 หนวยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด
3 ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในแตละมิติ รวมถึงการจัดเก็บภาพ
กิจกรรม
4 รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานที่เขา
รวมโครงการ
5 สรุปรายงานผลการดําเนินการและประเมินผล

ระยะเวลา

2 เดือน

12 เดือน
3 เดือน
1 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 100 ของหนวยงานที่เขา
รวมมีการดําเนินการตามแผนกล
ยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตวครบทุกมิติ

กลุมสวัสดิการ
และเจาหนาที่
สัมพันธ และทุก
หนวยงาน

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.1.1 (33) โครงการการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work - Life and Work - life balance)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและสรางความผูกพันในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 กําหนดนโยบาย แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการจัดพื้นที่
จัดทําแผน และแนวทางการดําเนินกิจกรรม 5 ส
เผยแพรประชาสัมพันธ และจัดทําคูมือกิจกรรม 5 ส
ป 2564
2 Big Cleaning Day และ ดําเนินกิจกรรม 5 ส
3 ตรวจติดตามผลการดําเนินการ ใหคะแนน ตัดสิน
ประกาศผล และมอบรางวัล
4 หนวยงานพัฒนา ปรับปรุงหรือแกไขตาม
ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง
5 สรุปรายงานและประเมินผล

ระยะเวลา

1 เดือน

12 เดือน
4 เดือน
4 เดือน
2 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกหนวยงานดําเนินกิจกรรม 5 ส

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุมสวัสดิการ กิจกรรม 5 ส เปน
และเจาหนาที่ กิจกรรม มิติดาน
สัมพันธ และทุก การทํางานตาม
แผนกลยุทธการ
หนวยงาน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรฯ ป
2560-2564

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.1.2 (34) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work - Life and Work - life balance)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและสรางความผูกพันในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.2 : รอยละของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 กําหนดใหหนวยงานแตงตั้งเครือขายการมีสวนรวม
การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลเครือขายใหเปน
ปจจุบันเพื่อจัดทําทําเนียบเครือขายและ
ประชาสัมพันธใหหนวยงานทราบเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน
3 ใหความรู ความเขาใจเครือขายในเรื่องการจัดทํา
แผนฯ การจัดกิจกรรม และการรายงานผลการ
ดําเนินงาน
4 ดําเนินการตามแผนของหนวยงานที่กําหนด
5 สรุปและประเมินผล

ระยะเวลา
1 เดือน

1 เดือน

2 เดือน
12 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดใหทุก
รอยละ 80 เครือขายมีความรูความ กลุมสวัสดิการ
หนวยงานมี
เขาใจและมีประสิทธิภาพในการ และเจาหนาที่
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สัมพันธ และทุก เครือขายอยาง
นอยหนวยงานละ 1
บุคลากรกรมปศุสัตว
หนวยงาน
คน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.1.3 (35) โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว ป 2565-2568

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work - Life and Work - life balance)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและสรางความผูกพันในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.3 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว ป 2565-2568
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 ทบทวน ประเมินผลติดตามผลการดําเนินงานยุทธ
ตามแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว ป 2560-2564
2 แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม
ปศุสัตว
3 ประชุมคณะทํางานรวมกําหนดกรอบยุทธศาสตร
กลยุทธเพื่อพิจารณาจัดทําแผนฯ ป 2565-2568
4 จัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ป
2565-2568เสนอกรมฯ ใหความเห็นชอบแผนฯ
5 ประชาสัมพันธใหหนวยงานทราบและนําไปขับเคลื่อน

ระยะเวลา
3 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
2 เดือน
3 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวป
2565-2568

กลุมสวัสดิการ
และเจาหนาที่
สัมพันธ และทุก
หนวยงาน

กําหนดให
เครือขาย
หนวยงาน
สวนกลาง/เขต
อยางนอย 1 คน
รวมจัดทําแผนฯ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1.1.4 (36) โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work - Life and Work - life balance)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 5.1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตวใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานและสรางความผูกพันในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.4 : รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว
ลําดับ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

1 สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว เชน
การใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจ
2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการ
จัดสวัสดิการของกรมปศุสัตวโดยผานการใช
เครื่องมือที่กําหนด
3 นําขอมูลมาวิเคราะห
4 สรุปผลขอมูลและจัดทํารายงานผลความพึงพอใจตอ
การจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว
5 รายงานผลการประเมิน และนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตวใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลา
3 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
2 เดือน
1 เดือน

ป พ.ศ. 2563
ป พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปาหมาย/ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 60 บุคลากรมีความพึงพอ กลุมสวัสดิการ
ในตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุ และเจาหนาที่
สัตว
สัมพันธ และทุก
หนวยงาน

หมายเหตุ
อยางนอย 1
สวัสดิการ

