
 



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alignment)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.1 : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อความพรอมสําหรับการบริหารงานและการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.1.1 : มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัด 1.1.1.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

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 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 วัน 

2 วิเคราะหผลการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมปศุสัตว
2 สัปดาห

3 ดําเนินการปรับปรุงและกําหนดแผนงาน/

โครงการเพิ่มเติมในแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล
1 เดือน

4 รวบรวมและเสนอแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ใหผูบริหาร
2 สัปดาห

5 สื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธและ

ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
12 เดือน

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง 

และคณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.1.1.1 (2)โครงการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล (Action 

Plan) กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ

 2564



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

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 แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหอัตรา

กําลังคนกรมปศุสัตว 2 สัปดาห

2 รวบรวมขอมูลภารกิจงานทั้งหมด เพื่อ

ศึกษาวิเคราะหกระบวนงานและปรับปรุง

ขั้นตอนกระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 เดือน

3 วิเคราะหโครงสรางและอัตรากําลังให

สอดคลองกับภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 3 เดือน

4 จัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางให

เหมาะสมตามผลการวิเคราะห
3 เดือน

5 เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3 สัปดาห

แผนปฏิบัติการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล (Action 

Plan) กรมปศุสัตว 

ประจําปงบประมาณ

 2564

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง 

และคณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.1.2.1 (3)โครงการวิเคราะหอัตรากําลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 วางแผนติดตามและประเมินผลการใช

อัตรากําลังของหนวยงาน 2 สัปดาห

2 ตรวจสอบ ติดตาม การใชอัตรากําลัง

ทุกประเภทของแตละหนวยงานใน

ั ั

6 เดือน

3 วิเคราะหภารกิจ หนาที่รับผิดชอบ และ

การใชอัตรากําลัง รวมถึงความตองการ

อัตรากําลังที่เหมาะสมกับบทบาท
3 เดือน

4 สรุปผลการวิเคราะห ประเมินผล 

แนวทางดําเนินการ และความตองการ

ดานอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ

ของหนวยงาน

3 เดือน

5 เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณาแนวทาง

ดําเนินการใชอัตรากําลังใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด
3 สัปดาห

รายงานการบริหาร

จัดการอัตรากําลัง

ของหนวยงาน และ

ขอเสนอแนะเพื่อ

การบริหาร

อัตรากําลังที่เหมาะสม

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง 

และคณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.1.2.1 (4) โครงการติดตามและประเมินผลการใชอัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 

ประกอบการบริหารอัตรากําลัง โดยวิเคราะห 

สรุปผล และขอเสนอแนะการดําเนินการในปที่

2 สัปดาห

2 แจงหนวยงานเพื่อทบทวนและวิเคราะหความ

ตองการอัตรากําลังสําหรับทดแทนการสูญเสีย

อัตราจากการเกษียณอายุราชการ รองรับ

ภารกิจของหนวยงาน

3 วัน

3 ศึกษา วิเคราะห ประมวลผล และจัดทํา

รายละเอียดแผนอัตรากําลังของกรมปศุสัตว 

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ พรอม

ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงาน

2 เดือน

4 ติดตามและประเมินผลการใชแผนอัตรากําลัง

ของกรมปศุสัตว ประกอบการบริหาร

อัตรากําลังในการจัดสรรอัตราวางจากการ

เกษียณอายุราชการ หรือการขออัตราพนักงาน

ราชการทดแทนการสูญเสียอัตราจากการ

3เดือน

ผลประเมินการใช

อัตรากําลังของ

หนวยงาน และ

ขอเสนอแนะเพื่อ

การบริหาร

อัตรากําลังที่

เหมาะสม

กลุมพัฒนา

ระบบงาน

และ

อัตรากําลัง 

และ

คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

1.1.2.1 (5) โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



5 รายงานสรุปผล พรอมจัดทําขอเสนอให

ผูบริหารเห็นชอบ
7 วัน



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 

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 ประชุมคณะทํางานกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

 (Career Path) และวางแนวทางในการดําเนินงาน 2 สัปดาห

2 กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

พรอมรายละเอียดสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการใน

สวนกลางของกรมปศุสัตว
1 เดือน

3 จัดทํารายละเอียด การสั่งสมประสบการณ แนวทางการ

ดําเนินหรือเงื่อนไขการเขาสูตําแหนงเปาหมาย พรอมจัดทํา

ประชาพิจารณรางเสนทางฯ
3 เดือน

4 ปรับปรุง และสรุปผลประชาพิจารณเสนทางฯ นําเสนอ

คณะทํางานพิจารณารายละเอียดใหครบถวน 3 เดือน

5 นํารางเสนทางฯ เสนอ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว พิจารณาใหความ

เห็นชอบ เพื่อประกาศใชปฏิบัติ และเผยแพรประชาสัมพันธ

ตอไป
1 สัปดาห

เสนทาง

ความกาวหนา 

(Career Path) และ

กรอบสั่งสม

ประสบการณและ

หลักเกณฑการเขาสู

ตําแหนงตามที่

คณะทํางาน

กําหนดใหมีการ

ปรับปรุง

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง และ

คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.3.1 (6) โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนงประเภทอํานวยการสวนกลางของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ข้ึนอยูกับนโยบายของกรมปศสุัตว และการพิจารณาของ



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) ของกรมปศุสัตว

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 รวบรวมขอมูล ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะของการ

ดําเนินงานตามแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 1 เดือน

2 วิเคราะหขอมูล ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะ ตลอดจนปญหา

และแนวทางแกไขที่บุคลากรในกรมปศุสัตวสะทอนกลับมา 2 เดือน

3 ประชุมคณะทํางานกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

 (Career Path) พิจารณาขอมูล ผลกระทบ หรือขอเสนอแนะ

 และแนวทางดําเนินการ
1 สัปดาห

4 นําผลการพิจารณาที่ไดไปปรับปรุงแกไขแผนเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2 สัปดาห

5 จัดทํารายงานผลดําเนินการเสนอผูบริหาร 1 สัปดาห

เสนทาง

ความกาวหนา 

(Career Path) และ

กรอบสั่งสม

ประสบการณที่

สอดคลองและ

เหมาะสม

กลุมพัฒนา

ระบบงานและ

อัตรากําลัง และ

คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.3.1(7) โครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 1 : ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร(Strategic Alignment)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.2 : การบริหารกําลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 1.2.1 : มีระบบบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

ตัวชี้วัด1.2.1.1 :  ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

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 ตรวจสอบคลังรายชื่อบุคลากรกําลังคนคุณภาพ กรมปศุ

สัตว (DLD Talent Pool)
3 เดือน

DLD Talent Pool

2 ดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพดวยระบบ ดังนี้

HiPPS / นักเรียนทุน / New Wave /นปร. 12 เดือน
ระบบการบริหารจัดการ

กําลังคนคุณภาพ

3 ดําเนินการพัฒนากําลังคนคุณภาพอยางตอเนื่อง
12 เดือน

กําลังคนคุณภาพไดรับการ

พัฒนาทักษะ/ความร็ในการ

ปฏิบัติงาน
4 ประชุมและสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการกําลังคน

คุณภาพ
1 เดือน

ขอมูลการดําเนินการบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ
5 เสนอผลการดําเนินการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพแก

กรมปศุสัตว
2 สัปดาห

ขอเสนอในการดําเนินการ เพื่อ

ใชในการพัฒนา ปรับปรุง การ

ดําเนินการบริหารกําลังคน

คุณภาพของหนวยงาน

กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2.1.1(8) แผนการจัดทําระบบบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 ทบทวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ กําหนดตําแหนงเปาหมาย 2 เดือน

2 กําหนดเกณฑการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว

1 เดือน

3 เสนอกรมปศุสัตวเห็นชอบเกณฑการคัดเลือกผูสืบ
ทอดตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญของ
กรมปศุสัตว

1 เดือน

4 เผยแพรและประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเปดรับสมัคร

1 เดือน

5
สรรหาและคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่กรมปศุสัตว
กําหนด และประกาศผูสืบทอดตําแหนง

1 เดือน

ความสําเร็จใน

การจัดทําแผน

สรางความ

ตอเนื่องในการ

บริหารราชการ 

(Succession 

Plan)

กลุมสรรหา

และบรรจุแตงตั้ง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3.1.1(9) โครงการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการ จํานวน 2 ตําแหนง (นักวิชาการสัตวบาล 10 
1 สัปดาห

2 แตงตั้ง/ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันฯ เปดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์สอบแขงขัน

1 เดือน

3 เตรียมการดําเนินการสอบแขงขันฯ ประกาศ
รายชื่อผูมีสทธิ์สอบสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณ 2 เดือน

4 ประกาศขึ้นบัญชีและเรียกรายงานตัวพรอมบรรจุ
เขารับราชการ

2 เดือน

5
รายงานผลการดําเนินการไปยัง ก.พ. พรอมสงเอกสารที่

เกี่ยวของ ติดตามประเมินผลหนวยงานที่ไดรับการบรรจุ

ขาราชการใหมจากการสรรหาและเลือกสรร
2 สัปดาห

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําและดําเนินการ

ตามแผนสรรหา บรรจุ 

แตงตั้ง ที่มีประสิทธิภาพ

กลุมสรรหา

และบรรจุแตงตั้ง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3.2.1 (10) โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการตามกรอบอัตรากําลัง

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยแนวคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.1 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ตัวชี้วัด 2.1.1.1 :  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

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 ศึกษารายละเอียดการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ 

รวบรวมปญหาที่พบจากการดําเนินการ และแนวทางเพื่อ

พัฒนากระบวนการดําเนินการตามประกาศกฎ ก .พ. ฉบับใหม
3 เดือน

2 จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลงานให

สอดคลองกับประกาศกฎ ก.พ. ฉบับใหม พรอมเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการฯ ให อ.ก.พ. กรมปศุสัตว พิจารณา

2 เดือน

3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแนวทางการ

ประเมินบุคคลและผลงานใหเหมาะสม และมีทิศทางที่ชัดเจน 2 สัปดาห

4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแนวทางการประเมินบุคคลและ

ผลงาน ที่ถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑ
1 เดือน

5 ดําเนินการจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงแนวทางการ
ประเมินบุคคลและผลงานตามประกาศฉบับใหม 3 สัปดาห

แนวทางการ

ประเมินผลงานที่

ถูกตองสอดคลองกับ

สอดคลองกับ

หลักเกณฑและ

ประกาศฉบับใหม

กลุมพัฒนาระบบฯ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1.1.1 (11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.1 : การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยแนวคิดและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.1.1 : ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด 2.1.1.1 :  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

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

1 ทําหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝายของกองการเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนงาน

1 เดือน

2 รวบรวมขอมูล เพื่อจัดทําคูมือ online การปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ QR Code

4 เดือน

3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนเสนอผูบริหารเห็นชอบ 1 เดือน

4 ประชาสัมพันธคูมือ online การปฏิบัติงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ QR Code ผานทางเว็บไซตกองการ
เจาหนาที่

1 เดือน

5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 1 เดือน

คูมือในการ

ปฏิบัติงานดานการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล

ฝายบริหาร

ทั่วไป

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1.1.1 (12) โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพพยากรบุคคล (Work Manual)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต
ผูรับผิดชอ

บ
หมายเหตุ



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

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 ทบทวนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนดแนว

ทางการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตอง

2 เดือน

2 แจงเวียนขอมูลขาราชการ ลูกจงประจํา และพนักงาน

ราชการ เพื่อปรับปรุงและบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล

ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ใหเปน

ปจจุบัน

1 เดือน

3 จัดทําหนังสือเวียนการใชระบบ DPIS พรอมจัดเตรียม

เอกสารคูมือการเขาใชงานเพื่อประชาสัมพันธ แนะนําการ

ใชระบบผานทางหนังสือเวียนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

และ website

1 เดือน

4 ประเมินผลความพึงพอใขของผูใชงานระบบฐานขอมูล 5 เดือน
5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรเสนอผูบริหาร

2 เดือน

ผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร 

มีความพึงพอใจ 

มากกวาหรือ เทากับ

รอยละ 80

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.1.1(13) โครงการปรับปรุงฐานขอมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.1 : มีระบบฐานขอมูลบุคลากรสําหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกตอง เที่ยงตรง และทันสมัย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.2 : รอยละความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร

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 ทบทวนแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด

แนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร

2 เดือน

2 จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร โดยใชแบบสํารวจผานระบบออนไลน

1 เดือน

3 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร

3 เดือน

4 ประเมินผลความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูล

บุคลากร

2 เดือน

5 พิจารณาสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรเสนอผูบริหาร

1 เดือน

ผูที่ใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร 

มีความพึงพอใจ 

มากกวาหรือ เทากับ

รอยละ 80

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.1.1(14) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.2 : มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 : รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อชวยในการบริหารจัดการ

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 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด

แนวทางการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลสารสนเทศของกรมปศุสัตว

2 เดือน

2 รวบรวมและวิเคราะหความตองการใชงานระบบ

ฐานขอมูลบุคลากร เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใน

การใชงาน

3 เดือน

3 รวบรวมขอมูลและโปรแกรมการใชงานที่มีอยูมาเชื่อมโยง

กับระบบสํานักงาน ก.พ. เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว

6 เดือน

4 ดําเนินการทดสอบระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 6 เดือน
5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร

จัดการฐานขอมูลสารสนเทศ

2 เดือน

ระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว

 สามารถนําไปใชงาน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.2.1(15) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.2 : มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.2 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)

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 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนด

แนวทางการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน ในระบบ DPIS 

สําหรับบุคลากรสังกัดสวนกลาง กรมปศุสัตว

1 เดือน

2 แจงเวียนหนวยงานในพื้นที่สวนกลาง กรมปศุสัตว เพือ

ทราบ และขอรายชื่อผูตรวจสอบวันลา ผูอนุมัติการลา 

เพื่อดําเนินการเปดสิทธิใหเจาหนาที่กอง/สํานัก

2 เดือน

3 จัดทําคูมือการลาในระบบ DPIS แจงเวียนหนวยงาน

สวนกลางกรมปศุสัตว

2 เดือน

4 เปดสิทธิใหเจาหนาที่กอง/สํานักตรวจสอบวันลาและเปน

ผูอนุมัตการลาเพื่อดําเนินการในระบบ DPIS พรอมแจง

เวียนหนวยงานสวนกลางใหดําเนินการลาในระบบ DPIS

2 เดือน

5 ติดตามและประเมินผล การลาระบบ Online ผานระบบ 

DPIS

6 เดือน

บุคลากรสังกัด

สวนกลางกรมปศุสัตว

 ดําเนินการลาปวย 

ลากิจ ลาพักผอน ใน

ระบบ DPIS ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.2.2(16) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.2 : มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)

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 ทบทวนขอบเขตการดําเนินงานและกําหนดแนวทางการใชงาน

ระบบ DPIS ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs)
1 เดือน

2 สรุปขอบเขตการดําเนินงานและแนวทางการใชงานระบบ DPIS 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) และเปดสิทธิ

ใหคณะทํางานเขาถึงขอมูลในระบบ DPIS

2 เดือน

3 พัฒนาขอมูลในระบบ DPIS เกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในระบบ (PMs) ใหครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อ

รองรับสนับสนุนการทํางาน

2 เดือน

4 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ (PMs) บุคลากร

 กองการเจาหนาที่ ผานระบบ DPIS
2 ครั้ง

5 ติดตามและประเมินผล การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในระบบ (PMs) ผานระบบ DPIS
2 ครั้ง

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.2.2(17) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับใชในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

บุคลากรกองการ
เจาหนาที่ 
ดําเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
(PMs) ในระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล DPIS ได
อยางมีประสิทธิภาพ



มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.2 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 2.2.3 : พัฒนาชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action Plan) และกําหนดแนวทาง

พัฒนาชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 เดือน

2 ศึกษาขั้นตอน วิธีการพัฒนาชองทางการสื่อสารดานการขอคัด

สําเนา ก.พ.7 ผานระบบ Online
2 เดือน

3 ประชาสัมพันธทางเว็บไซตหรือทาง QR Code ใหบุคลากรใน

กรมปศุสัตวรับทราบโดยทั่วกัน
3 เดือน

4 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลการขอคัดสําเนา ก.พ.7 ในระบบ 

Online โดยผูขอรับบริการตองสแกนสําเนาบัตรประชาชนแนบ 

เพื่อยืนยันตัวตน

9 เดือน

5 ติดตามและประเมินผล การขอคัดสําเนา ก.พ.7 ระบบ Online 9 เดือน

บุคลากรกรมปสุสัตว
สามารถใชชอง
ทางการสื่อสาร ดาน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใน
การขอคัดสําเนา 
ก.พ.7 ผานระบบ 
Online ไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุมทะเบียน

ประวัติและ

บําเหน็จความชอบ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2.3.1(18) โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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)

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 ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 
64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 1 เดือน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว ป 

64 - 66 (HRD Plan 64 - 

66)

กลุมพัฒนา
บุคลากร

2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงานกรมปศุสัตว

2 เดือน

การสรางความรับรูในการ

พัฒนาบุคลากรตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว ป 

64 - 66 (HRD Plan 64 - 

66)

กลุมพัฒนา
บุคลากร

3 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan 
64 - 66)

9 เดือน

บุคลากรกรมฯไดรับการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรฯ
ทุกหนวยงาน

4 ทุกหนวยงานรายงานผลกรพัฒนาบุคลากรของแตละ
หนวยงาน ไปยัง กองการเจาหนาที่ 1 เดือน

ขอมูลการพัฒนาบุคลากร

ที่สําเร็จตามยุทธศาสตรฯ
ทุกหนวยงาน

5 กองการเจาหนาที่ รวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
นํามาประมวลผลและนําเสนอกรมปศุสัตว 1 เดือน

ขอมูลสรุปผลการพัฒนา

บุคลากรที่สําเร็จตาม

ยุทธศาสตรฯ

กลุมพัฒนา
บุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1.1.2 (19) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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

1 วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว

3 เดือน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

2 จัดทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว
2 เดือน

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

3 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน

กรมปศุสัตว 6 เดือน
การสรางความรับรูในการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

4 กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว

6 เดือน
บุคลากรกรมฯไดรับการพัฒนาตามแผนฯ ทุกนวยงาน

5 กองการเจาหนาที่ กํากับดูแล สรุปผลการ

พัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวตาม

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว เสนอ

กรมปศุสัตว

6 เดือน

ขอมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรที่สําเร็จตาม

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1.1.2 (20) โครงการจัดทําแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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

1 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําชุดทักษะที่จําเปน

อนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรม

ปศุสัตว

3 เดือน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทําชุดทักษะที่จําเปน

อนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว

2 วิเคราะหความจําเปนของทักษะในดาน

ตางๆ และระบุกลุมเปาหมาย
3 เดือน

ขอมูลเพื่อการจัดทําชุดทักษะที่จําเปนอนาคต 

(Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว
3 จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาชุด

ทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) 

ของบุคลากรกรมปศุสัตว

3 เดือน
ชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ

บุคลากรกรมปศุสัตว

4 เสนอกรมฯเพื่อพิจารณาชุดทักษะที่จําเปน

อนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรม

ปศุสัตว

1 เดือน
ชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ

บุคลากรกรมปศุสัตว

5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน

กรมปศุสัตว 1 เดือน
การสรางความรับรูในการพัฒนาบุคลากรตามชุด

ทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ

บุคลากรกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1.1.3 (21) โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จําเปนอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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)

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 จัดทําแผนการจัดการความรู ของกรมปศุ

สัตว (KM DLD)

2 เดือน แผนการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว 

(KM DLD)
2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุกหนวยงาน

กรมปศุสัตว

2 เดือน การสรางความเขาใจในแผนการจัดการ

ความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD)
3 หนวยงานภายในกรมปศุสัตวดําเนินการ

จัดการความรู 3 เดือน
หนวยงานภายในกรมปศุสัตวดําเนินการ

ตามแผนการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว

4 หนวยงานสงหัวขอการจัดการความรูมายัง

กองการเจาหนาที่
1 เดือน

กิจกรรมการจัดการความรูที่โดนเดนและ

เปนประโยชนตอกรมปศุสัตว
5 การนําเสนอการจัดการความรู ของกรม

ปศุสัตว (KM DLD) ผานระบบออนไลน
1 เดือน

การนําเสนอการจัดการความรูที่โดนเดน

และเปนประโยชนตอกรมปศุสัตว

กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1.2.1 (22) โครงการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD)

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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

1 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา Handbook สําหรับปศุสัตว
อําเภอ

2 เดือน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการจัดจัดทํา 
Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

กลุมพัฒนาบุคลากร

2 วิเคราะหขอมูลดานตางๆ เพื่อจัดทํา Handbook 
สําหรับปศุสัตวอําเภอ

3 เดือน
ขอมูลเพื่อการจัดจัดทํา Handbook 
สําหรับปศุสัตวอําเภอ

กลุมพัฒนาบุคลากร

3 จัดทํารายละเอียด Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ
3 เดือน

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ กลุมพัฒนาบุคลากร

4 เสนอกรมฯเพื่อเห็นชอบการนํา Handbook สําหรับ
ปศุสัตวอําเภอ มาใชงาน

1 เดือน
Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ กลุมพัฒนาบุคลากร

5 ดําเนินการใชงาน Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ
1 เดือน

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ กลุมพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

3.1.2.2 (23) โครงการจัดทํา Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.2 การนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางครอบคลุมทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 3.2.1 นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 : ระดับความสําเร็จใของการประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

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

1 แจงเวียนและชี้แจงขอมูลใหภายในกองการเจาหนาที่ทราบ

และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดการ

3 เดือน รายละเอียดขอมูลที่ไดจากการสํารวจความ
คิดเห็น

2 วิเคราะหและสรุปผลขอมูลการประเมินระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน

3 เดือน ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจ

3 นําผลขอมูลไปใชในการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อในการทบทวน

 ตลอดจนปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 เดือน ปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 แจงเวียนผลการสรุปผลจากแบบสอบถามใหบุคลากร ภายใน

กรมปศุสัตว ไดทราบโดยทั่วกัน

3 เดือน

5 เสนอรายงานผล พรอมแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหาร

ผลการปฏิบัติงานใหกรมฯพิจารณา

1 เดือน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

กลุมพัฒนาระบบฯ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2.1.1 (24) โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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

1 ศึกษากฎ ก.พ. ฉบับใหม หนังสือ ว 14 ลงวันที่ 11 ส.ค. 64

 และดําเนินการสํารวจอัตราวางประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ
1 สัปดาห

2 ทบทวนและประชุมแนวทางการดําเนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับ

ใหมรวมกับกระทรวงฯ
2 เดือน

3 รางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเขารับการ

ประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว
1 เดือน

4 ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรมปศุสัตวใหใชหลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญของ

กรมปศุสัตว

2 เดือน

5 ประกาศและประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

บุคคล เพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว
1 เดือน

ความสําเร็จของการดําเนินการเปดเผย
ขั้นตอน วิธีการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 

และประเมินบุคคล

กลุมสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

4.1.1.1 (25) โครงการประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2   ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ 2564 เสนออธิบดีกรมปศุสัตวทราบ
6 เดือน

2 เสนออธิบดีกรมปศุสัตวรับทราบกรอบการประเมิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 เดือน

3 นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย 3 เดือน

4 แจงหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวใหผูมีสวนไดสวน

เสียดําเนินการตอบแบบวัดความรับรู IIT และ EIT
3 เดือน

5 รวบรวมขอมูลและดําเนินการตอบแบบเปดเผยขอมูล

 OIT และนําหลักฐานเขาสูระบบ ITAS
9 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม
ศปท. กรมปศุสัตว

*เกณฑการ

ประเมินและ

กรอบระยะเวลา

อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

ตามที่สํานักงาน 

ป.ป.ช. กําหนด

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (26) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมปศุสัตวในการดําเนินงาน ITA

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

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.

1 รับเรื่องรองเรียนในระบบ/หลักฐานการลงทะเบียน 12 เดือน

2
เสนอผูมีอํานาจมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตรวจสอบ

ภายใน 15

 วัน ของ

แตละเรื่อง
3 ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตรวจสอบ ทุกๆ 15 วัน

4 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานเสนอกรมปศุสัตว

ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ภายในวันที่

 5 ของทุก

เดือน

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการขอรอวเรียน

ประจําป เสนอกรมปศุสัตวทุกสิ้นปงบประมาณ 3 เดือน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (27) โครงการจัดการขอรองเรียน

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม
ศขร. กรมปศุสัตว

*ขั้นตอน/วิธีการ

 อาจ

เปลี่ยนแปลงตาม

โครงการ

พัฒนาการ

จัดการขอ

รองเรียน

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



มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2   ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม

3 เดือน

2 นําขอมูลมากําหนดแนวทางดํานเนินโครงการ/

กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาวะการ
6 เดือน

3 เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 3 เดือน

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 7 เดือน

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ 3 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม      

กรมปศุสัตว

*กรอบ

ระยะเวลาอาจมี

การปรับเปลี่ยน

ตามความ

เหมาะสมกับ

สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (28) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2   ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานวินัย
3 เดือน

2 นําขอมูลมากําหนดแนวทางดํานเนินโครงการ/

กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาวะการ
6 เดือน

3 เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 3 เดือน

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 7 เดือน

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ 3 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

กลุมวินัยและ

เสริมสรางระบบ

คุณธรรม

*กรอบ

ระยะเวลาอาจมี

การปรับเปลี่ยน

ตามความ

เหมาะสมกับ

สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (29) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2   ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ

3 เดือน

2 นําขอมูลมากําหนดแนวทางดํานเนินโครงการ/

กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาวะการ
6 เดือน

3 เสนอกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 3 เดือน

4 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 7 เดือน

5 สรุปการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตวรับทราบ 3 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม
ศปท. กรมปศุสัตว

*กรอบ

ระยะเวลาอาจมี

การปรับเปลี่ยน

ตามความ

เหมาะสมกับ

สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (30) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



มิติที่ 4 : ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.2   ยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงกลยุทธที่ 4.2.1 การยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1.1 : ระดับความสําเร็จของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกระดับความโปรงใสและสรางความศรัทธาในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 เสนออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก
4 เดือน

2 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
3 เดือน

3 ดําเนินการประกาศโครงการและหลักเกณฑ 3 เดือน

4 ดําเนินการคัดเลือก 7 เดือน

5 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกเสนออธิบดีกรมปศุสัตว 

ประกาศผลการพิจารณา
3 เดือน

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม       

กรมปศุสัตว

*กรอบ

ระยะเวลาอาจมี

การปรับเปลี่ยน

ตามความ

เหมาะสมกับ

สภาวะการณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2.1.1 (31) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 ประชาสัมพันธแผนปงบประมาณ 2565-2568 ใหหนวยงาน
ทราบ 12 เดือน

2 ใหหนวยงานกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ป 
2565 ใหสอดคลองกับแผนของกรมฯ

2 เดือน

3 หนวยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด และจัดเก็บภาพกิจกรรม
12 เดือน

4 ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ในแตละมิติ

12 เดือน

5 รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานที่เขารวมโครงการ
เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานและประเมินผล

2 เดือน

รอยละ 80 ของ

หนวยงานที่เขารวม 

มีการดําเนินการตาม

แผนกลยุทธการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรกรมปศุสัตว

ครบทุกมิติ

ทุกหนวยงาน 

กกจ. รับผิดชอบ

โครงการ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1.1.1 (32) โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ กําหนดมาตรฐานการ
จัดพื้นที่ 5 ส จัดทําแผน พรอมแนวทางการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ป ั ั  ิ  

3 เดือน

2 Big Cleaning Day และดําเนินกิจกรรม 5 ส 12 เดือน

3 ตรวจติดตามผลการดําเนินการ ใหคะแนน ตัดสิน ประกาศผล
และมอบรางวัล

4 เดือน

4 หนวยงานพัฒนา ปรับปรุง/แกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อดําเนิน
กิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง

2 เดือน

5 รวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินผล 1 เดือน

ทุกหนวยงานดําเนิน

กิจกรรม 5ส

ทุกหนวยงาน 

กกจ. รับผิดชอบ

โครงการ

กิจกรรม 5ส 

เปนกิจกรรม

ดานการ

ทํางานตาม

แผนกลยุทธ

คุณภาพชีวิต 

2565-2563

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1.1.1 (33) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานดวยกิจกรรม 5ส

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 กําหนดใหหนวยงานแตงตั้งเครือขายการมีสวนรวม

การดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต โดยการ

ตรวจสอบปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

1 เดือน

2 จัดทําทําเนียบเครือขายฯ และประชาสัมพันธให

หนวยงานทราบ
12 เดือน

3 ใหความรู ความเขาใจแกเครือขายในเรื่องการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การจัดทําแผนฯ การจัดกิจกรรม และ

การรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน

2 เดือน

4 หนวยงานดําเนินการตามแผน โดยเครือขายเปนผู

ถายทอดความรู
12 เดือน

5 รวบรวมผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานที่เขารวม

โครงการ เพื่อสรุปรายงานผลดําเนินการและ

ประเมินผล

1 เดือน

รอยละ 90 เครือขายมีความรูความ

เขาใจและมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรกรมปศุสัตว

ทุกหนวยงาน กกจ. 

รับผิดชอบโครงการ

กําหนดใหทุก

หนวยงานมี

เครือขายอยางนอย

หนวยงานละ 1 คน

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1.1.2 (34)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



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

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 สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว เชน 

การใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจ

3 เดือน

2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการจัด

สวัสดิการของกรมปศุสัตวโดยผานการใชเครื่องมือที่

กําหนด

2 เดือน

3 นําขอมูลมาวิเคราะห 2 เดือน

4 สรุปผลขอมูลและจัดทํารายงานผลความพึงพอใจตอ

การจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว
2 เดือน

5 รายงานผลการประเมิน และนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1 เดือน

รอยละ 60 บุคลากรมีความพึงพอ

ในตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุ

สัตว

กลุมสวัสดิการ

และเจาหนาที่

สัมพันธ และทุก

หนวยงาน

อยางนอย 1 

สวัสดิการ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กองการเจาหนาที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.1.1.4 (36)  โครงการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว

ลําดับ ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

เปาหมาย/ผลผลิต ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
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