
กองการเจาหนาท่ี 
 

1.  หลักการและเหตุผล : ในการบริหารงานบุคคลนั้น แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนเครื่องมือในการประเมินผลการบริหารงานดานทรัพยากร

บุคคลโดยรวมของสวนราชการ ชวยใหสวนราชการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสูงข้ึน ถือเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ และ

มีท่ีมาจากแนวทางการประเมินผลงานขององคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร 

และระดับปฏิบัติการมีความสอดคลองกัน ตอบสนองตอการบรรลุเปาหมาย ยุทธศาสตรของสวนราชการ และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

มีความสมดุลท้ังในดานความสอดคลองกับยุทธศาสตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพรอมรับผิด และคุณภาพชีวิตของบุคลากร บุคลากรม่ันใจในความเปนธรรม 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรและพรอมท่ีจะขับเคลื่อนไปขางหนา และผูบริหารไดรับสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาขีด

ความสามารถขององคกร ทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   กองการเจาหนาท่ีจึงมีโครงการบริหารจัดการ ดังนี้  

1.1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว (HR Scorecard) 

หลักการและเหตุผล 
  ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard) ท้ัง 5 มิติ ของสํานักงาน ก.พ. ตองมีการทบทวน

ผลงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและขอเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินงานในปท่ีผานมา เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Action Plan)  รายป พรอมท้ังกําหนดแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  โดยอาจจําเปนตองปรับกลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในการดําเนินการ รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนขอมูลไดตามความเหมาะสม

และดุลยพินิจของผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของกรม  

ปศุสัตว เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจงาน รองรับการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน และ

ยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว  

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถสนับสนุนการบริหารงาน นโยบายและแผนงาน/โครงการของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสรางทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนหนวยงานโดยใชกลยุทธตางๆดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 



ผลผลิต (Output) 

  กรมปศุสัตวมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2563 

ผลลัพธ (Outcome) 

 กรมปศุสัตวสามารถพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนโครงสรางการบริหารงาน นโยบาย และยุทธศาสตรตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสามารถใชเปนทิศทางท่ีนําไปสูการขับเคลื่อนองคการใหสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปของแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561-2563 

   

  1.2 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตําแหนงประเภทอํานวยการ กรมปศุสัตว (Career Path) 

หลักการและเหตุผล 
แผนการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เปนนโยบายท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําใน

ตําแหนงสําคัญใหชัดเจน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับขาราชการในการรับทราบถึงความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง อีกท้ังแผนสรางความกาวหนาในสาย

งานท่ีชัดเจน สามารถนําไปใชพัฒนาการสรรหา คัดเลือก การวางแผนฝกอบรม พัฒนาบุคลากร และสรางเกณฑมาตรฐานในการเลื่อนตําแหนงงาน และการ

โอนยาย ซ่ึงเปนการสรางความโปรงใสและความเปนธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดวางหลักการเพ่ือใหสวนราชการสรางความพรอมใหแกทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ โดย

การจัดเตรียมและพัฒนาผูมีศักยภาพเขาสูตําแหนงสําคัญ การวางระบบการแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนงโดยเฉพาะตําแหนงประเภทอํานวยการและตําแหนง

ประเภทบริหาร หรือตําแหนงประเภทอ่ืนท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร เนนหลักการ 

 1. มีการเตรียมคนไวลวงหนา 

 2. พัฒนาคนใหมีประสบการณและทักษะท่ีหลากหลาย (Multi Skills) เพ่ือใหมองภาพรวมของสวนราชการมากกวาการติดยึดกับสวนราชการตนสังกัด 

 3. ใหผูบริหารของสวนราชการมีบทบาทสําคัญในการสรรหาและแตงตั้ง เพราะถือวา “คนตั้งเปนคนใช”  

 4. ใหขาราชการเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดเลือกทางกาวหนาและพัฒนาตนเอง 



ดังนั้น การจัดทําและใชงาน Career Path อยางถูกตองและเปนรูปธรรมตามหลักฐานขอเท็จจริง ก็จะสรางผูมีศักยภาพในสวนราชการ ใหพรอมเขาดํารง

ตําแหนงสําคัญสามารถเปนผูนําท่ี “เกง”และ”ดี” ไดในอนาคต ซ่ึงจะสงผลอันดียิ่งตอสวนราชการ และสงผลอันพึงปรารถนาอยางยิ่งใหแกขาราชการทุกคนในสวน

ราชการ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวางแผนเสนทางความกาวหนาท่ีเหมาะสมโดยใหขาราชการมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดทิศทางความกาวหนา และดําเนินการพัฒนาตนเอง

เพ่ือกาวเขาสูตําแหนงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสําคัญของหนวยงานและสนับสนุนการ

บริหารจัดการของกรมปศุสัตวไดอยางเต็มท่ี 

ผลผลิต (Output) 
กรมปศุสัตวมีวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตําแหนงประเภทอํานวยการท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณ สามารถบริหารงานใน

ตําแหนงสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ (Outcome) 
 กรมปศุสัตวสามารถสรรหาบุคลากรผูมีความรู ความสามารถและประสบการณเขามาบริหารงานในตําแหนงสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให

บุคลากรทราบถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีโอกาสในการเขาสูตําแหนงสําคัญของหนวยงานไดอยางเทาเทียม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
 กรมปศุสัตวมีวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตําแหนงประเภทอํานวยการทุกตําแหนง 

 

  1.3 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคน กรมปศุสัตว 

หลักการและเหตุผล 

สถานภาพภาพการรับภาระคาใชจายดานอัตรากําลังคนภาครัฐมีแนวโนมสูงมากข้ึน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 41.94 ของงบประมาณคาใชจายท้ังหมดในแตละป 

การบริหารจัดการอัตรากําลังคนของภาครัฐจึงมีความพยายามในการลดอัตรากําลังคนลงอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายภาครัฐ 

(คปร.) พิจารณากําหนดมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ไดกําหนดไมใหสวนราชการเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหมในภาพรวมเวนแต



กรณีจําเปนท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได และใหสวนราชการรายงานอัตราวางจากการเกษียณอายุราชการมายัง อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือพิจารณาจัดสรรอัตราวางคืนอยาง

เหมาะสม สงผลใหกรมปศุสัตวสามารถใชอัตราวางท่ีไดคืนแคเพียงรอยละ 20 จากการเกษียณอายุราชการท้ังหมดในแตละปเทานั้น กรมปศุสัตวจึงตองเผชิญปญหา

การสูญเสียความรูความสามารถจากผลพวงของการเกษียณอายุราชการในปจจุบันใหรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

เนื่องจากกรมปศุสัตวมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดทิศทางและผลักดันใหเกิดนโยบายระดับชาติเก่ียวกับการควบคุม กํากับและบังคับใชกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการปศุสัตว สงเสริม วิจัย ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนขยายความรวมมือเพ่ือสรางเครือขายท้ังในและระหวางประเทศ ซ่ึงจําเปนตองอาศัย

กําลังสําคัญจากกลุมภารกิจหลักท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาชีพสัตวแพทยหรือวิชาการสัตวบาล และประสบการณทํางานท่ีสั่งสมมานาน 

 โดยปจจุบันขาราชการในกรมปศุสัตวมีอายุเฉลี่ย 44 ป และอีก 10 ปขางหนาจะมีขาราชการเกษียณอายุจํานวน 1,728 คน จากจํานวนขาราชการท้ังหมด

จํานวน 4,329 คน ประกอบกับผูดํารงตําแหนงในสายงานหลักจะมีอัตราการเกษียณอายุราชการกวา 80% ซ่ึงนํากรมปศุสัตวไปสูภาวะวิกฤตดวยเหตุของการขาด

แคลนทักษะในหลายดานและไมสามารถเพ่ิมอัตรากําลังไดเทาท่ีตองการ  

ดวยแรงกดดันจากสภาพแวดลอมภายนอกและปญหาความพรอมรับมือในดานการบริหารจัดการอัตรากําลังคน สงผลใหกรมปศุสัตวจําเปนตองการ

วางแผนอัตรากําลังคนเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุราชการ โดยใหทุกหนวยงานจัดทําแผนอัตรากําลังพิจารณาการใชกําลังคนในภาพรวมแยกประเภทขาราชการ 

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และจางเหมาอ่ืนๆ ของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกรมปศุสัตว ใหสอดคลองกับความจําเปนตามบทบาทภารกิจ และพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงตามบริบทการบริหารราชการ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีการวางแผนและบริหารกําลังคนใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๒. เพ่ือบริหารจัดการอัตรากําลังคนโดยใชวิธีการจางงานประเภทอ่ืนเพ่ือทดแทนอัตราท่ีเกิดจากการยุบแทนเกษียณ 

ผลผลิต (Output) 

กรมปศุสัตวมีแผนอัตรากําลังและบริหารกําลังคนท่ีเหมาะสมและสนับสนุนภารกิจงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ (Outcome) 

กรมปศุสัตวสามารถบริหารจัดการงานไดอยางตอเนื่องและมีอัตรากําลังคนเพียงพอตอการทดแทนอัตรากําลังท่ีสูญเสียไปจากการเกษียณอายุราชการ โดย

บุคลากรดังกลาวมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกรมกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 



ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 

 ทุกหนวยงานในกรมปศุสัตวมีแผนอัตรากําลังและดําเนินการบริหารกําลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราการเกษียณอายุราชการ   

 

   1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนสําคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองมีรายละเอียดองคประกอบในหลากหลายดานเพ่ือใหการวัด

ประเมินผลสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางเหมาะสมและรอบดาน สงผลใหการบริหารงานบุคคลท้ังการสรรหา พัฒนา รักษาไว และใช

ประโยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางแทจริง ในฐานะหนวยงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงตองใหความสําคัญในการพัฒนาเครื่องมือ

และวิธีการประเมินผลใหเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการบริหารงานภาพรวมของหนวยงานในปจจุบันไดเปนอยางดี 

 สงผลใหมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการบริหารผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยผลการประเมินท่ีได

สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการไดอยางชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสามารถใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคคลกลุมท่ีมี  ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ 

การปรับเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน การดําเนินการทางวินัย การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ/หนวยงาน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงแตละระดับไดอยางแทจริง 

2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว 

ผลผลิต (Output) 

กรมปศุสัตวมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการพัฒนาระบบบริหารงานในปจจุบันและสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงาน

ท่ีจําแนกตามแตละระดับไดอยางแทจริง 

 

 



ผลลัพธ (Outcome) 

 กรมปศุสัตวสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม สามารถสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง และเปนประโยชนตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  ทุกหนวยงานดําเนินการใชระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหมในปงบประมาณ 2562 

 

  1.5 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว (HR Visit Service 4.0) 
 หลักการและเหตุผล 

 ดวยยุทธศาสตรกรมปศุสัตวพ.ศ.2561-2565ประเด็นยุทธศาสตรท่ี1ไดมุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรดานการ

ปศุสัตวมุงสูสากล โดยเนนการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการปศุสัตวใหมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของความ

เชี่ยวชาญและความกาวหนาของบุคลากรอันเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยผลักดันขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนแก

กรมปศุสัตวในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไดมีการพัฒนามาตรฐานระบบ

การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในทุกระดับท้ังประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไปอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการสั่งสม

ประสบการณและสรางความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากรท่ีจะกาวเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดังนั้นการประชาสัมพันธและรับฟงขอคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือนํามา

ปรับใชในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรมกับบุคลากรทุก

คนภายในกรมปศุสัตว จึงมีความความสําคัญตอการขับเคลื่อนขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามยุทธศาสตร

ของกรมปศุสัตว 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดวางหลักการใหสวนราชการสรางความพรอมใหแกทรัพยากรบุคคลของระบบ

ราชการ ตลอดจนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  โดยการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ดังนั้น ในการวางระบบการแตงตั้งใหขาราชการดํารงตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนงประเภทอํานวย จึงเนนหลักการ

ท่ีจะตองมีการเตรียมคนไวลวงหนา พัฒนาคนใหมีประสบการณและทักษะท่ีหลากหลาย เพ่ือใหมองภาพรวมของสวนราชการ และบุคลากรของสวนราชการมีสวน

รวมในการตัดสินใจกําหนดเลือกทางกาวหนาและพัฒนาตนเอง ซ่ึงการดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว เก่ียวกับการเลื่อนขาราชการพลเรือน

สามัญประเภทวิชาการ และประเภทอํานวยการ การออกแบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และการสั่งสมประสบการณการในงานท่ีหลากหลาย ได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด ทําใหบุคลากรไดเห็นโอกาสหรือเสนทางความกาวหนาในอาชีพตําแหนงงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงตําแหนงสูงสุด



ท่ีสามารถกาวหนาไปได และสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของตนเองได ทําใหมีโอกาสสํารวจสมรรถนะ ความถนัด และความสนใจของตนเองวา

เหมาะสมกับลักษณะงานแบบใดในหนวยงาน และสามารถเตรียมความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน รวมท้ังเตรียมการเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองเพ่ือรองรับตําแหนงงาน

ท่ีจะกาวตอไปในอนาคต แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย  

ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว สามารถวางแผนทางกาวหนาในสายงานอาชีพ สั่งสม

ประสบการณ และพัฒนาความพรอมของตนเองไดอยางเหมาะสมตลอดจนเพ่ือใหหนวยงานท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาคท่ีมีความหางไกลกับกองการเจาหนาท่ี อาจเปน

อุปสรรคตอการรับรูขอมูลขาวสารท่ีชัดเจนครบถวน ทําใหบางครั้งมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ซ่ึงอาจสงผลตอการพลาดโอกาสหรือการตัดสินใจท่ี

ผิดพลาด รวมถึงความพึงพอใจโดยรวมตอการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาท่ีจึงมีแนวคิดในการจัดทํา “โครงการ HR Visit” ข้ึน เพ่ือดําเนินการ

ประชาสัมพันธแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเด็นสําคัญ ตลอดจนเปดโอกาสใหผูแทนกองการเจาหนาท่ีไดพบปะกับบุคลากรในสวนภูมิภาค           

เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีสําคัญและเปนประโยชนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกรมปศุสัตว เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลใหดียิ่งข้ึน ตลอดจนไดสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกองการเจาหนาท่ีและหนวยงานราชการสวนภูมิภาค  

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว และบุคลากรสามารถเตรียมความ

พรอมในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนศักยภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด 

2. เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวท่ีเปนประโยชนจากการรับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ

บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีตางๆภายในกรมปศุสัตวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ผลผลิต (Output) 
กองการเจาหนาท่ีไดประชาสัมพันธกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในการเตรียมความพรอมเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนท้ังการสั่งสมประสบการณหรือ

การจัดทําผลงานวิชาการ ตลอดจนรวบรวมขอเสนอแนะจากบุคลากรมาใชในการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

ผลลัพธ (Outcome) 
บุคลากรมีความรูความเขาใจสามารถเตรียมความพรอมตนเองในการกาวเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดอยางถูกตองเหมาะสมท้ังในดานการสั่งสมประสบการณ 

ความเชี่ยวชาญและการจัดทําผลงานวิชาการ อีกท้ังกองการเจาหนาท่ียังสามารถดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม และสนับสนุนขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในกรมปศุสัตวไดดียิ่งข้ึน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  ผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 75 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลมากข้ึน 



1.6 โครงการ เรื่อง การวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารจัดการอัตรากําลังคนกรมปศุสัตว  (Workforce Analysis) 

หลักการและเหตุผล 

สภาพการณของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พบวาโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความออนไหวและผันผวนจากการ

เชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงพอเนื่องจากยังคงขาดนวัตกรรมในการสนับสนุนความสามารถในการ

ผลิตใหสูงข้ึน ประกอบกับปญหาคุณภาพคน การศึกษา และการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํา รัฐบาลจึงใหความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรชาติเพ่ือให

เกิดการพัฒนาท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยใหความสําคัญในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ และการคํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สงผลใหกรมปศุสัตวตองมีการปรับเปลี่ยนและวางแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหสอดรับกับนโยบายของประเทศ ท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

บุคลากรภาครัฐ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม การสรางความม่ันคงทางการตลาดและดานอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการภารกิจงานของกรมปศุสัตวท่ี

เปลี่ยนแปลงไปและเกิดปญหาของอัตรากําลังคนท่ีไมรองรับกับการปรับภารกิจงานดังกลาว ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังคนของภาครัฐฉบับใหม

มีแนวโนมในการลดอัตรากําลังจากการเกษียณอายุราชการลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะกระทบตอการพัฒนาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและไมสามารถสนับสนุน

กรมปศุสัตวใหขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

กองการเจาหนาท่ีจึงใหความสําคัญตอการปรับปรุงและบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับโครงสรางภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถ

สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการใหสอดรับกับแผนการพัฒนาประเทศ โดยการวิเคราะหภารกิจงานของทุกหนวยงานในกรมปศุสัตวและบริหารอัตรา

กําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางการบริหารงานและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ตองวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน (Workforce 

Analysis) ใหทุกคนสามารถผลิตผลงานท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับภาวะขาดแคลนกําลังคนท่ีมีศักยภาพ เพ่ิมขีด

ความสามารถของสภาพกําลังคนใหเหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือบริหารจัดการอัตรากําลังคนและความรูความสามารถใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภารกิจงานท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ัง

ตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบายของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 



2. เพ่ือเตรียมความพรอมดานกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและศักยภาพท่ีมากเพียงพอรองรับกับการบริหารงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจากปญหา

อันหลากหลายและซับซอนของสภาพบริบทแวดลอม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมรองรับแนวโนมการหดตัวลงของหนวยงานเนื่องจากการ

เกษียณอายุราชการท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

3. เพ่ือการบริหารคาใชจายดานกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการวางแผนการสรรหาและพัฒนาคนท่ีตรงตามเปาหมายนําไปสูการ

ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพลง 

5. เพ่ือสรางระบบการตรวจสอบประเมินผลการใชกําลังคนไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลไดอยาง

ถูกตองตรงจุดมากยิ่งข้ึน สงผลใหสามารถพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (Output) 

กรมปศุสัตวมีแผนบริหารจัดการอัตรากําลังคนกรมปศุสัตวท่ีสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ (Outcome) 

1. กรมปศุสัตวสามารถบริหารจัดการอัตรากําลังคนและความรูความสามารถใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภารกิจงานท่ีสอดคลองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมท้ังตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบายของกรมไดประสิทธิภาพ 

2. กรมปศุสัตวมีความพรอมดานกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและศักยภาพท่ีมากเพียงพอรองรับกับการบริหารงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจาก

ปญหาอันหลากหลายและซับซอนของสภาพบริบทแวดลอม ตลอดจนมีขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมรองรับแนวโนมการหดตัวลงของหนวยงาน

เนื่องจากการเกษียณอายุราชการท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

3. กรมปศุสัตวมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันท่ีสูงข้ึน จากแนวทางการพัฒนากลยุทธการสรรหา การพัฒนาและรักษากําลังคน จนสามารถ

แขงขันกับหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหเขามารวมงาน สามารถพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการอันหลากหลายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการทํางานอยางถูกตอง สามารถวางแผนเสนทางความกาวหนาเพ่ือรักษาไวซ่ึงกําลังคนคุณภาพโดยสงเสริมใหบุคลากรไดเจริญเติบโตตามแนวทาง

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกรม 



4. กรมปศุสัตวสามารถบริหารคาใชจายดานกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการวางแผนการสรรหาและพัฒนาคนท่ีตรงตาม

เปาหมาย นําไปสูการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนหรือไมกอใหเกิดประสิทธิภาพลง 

5. กรมปศุสัตวมีระบบการตรวจสอบประเมินผลการใชกําลังคนไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลได

อยางถูกตองตรงจุดมากยิ่งข้ึน สงผลใหสามารถพัฒนาการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 

 กรมปศุสัตวสามารถบริหารจัดการอัตรากําลังคนและดําเนินการตามแผนท่ีวางไวไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร

และนโยบายของกรมไดอยางสอดคลอง และพรอมรองรับกับการบริหารงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีระบบการประเมินผลการ

วางแผนและบริหารจัดการอัตรากําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอเปาหมายท่ีวางไวไดอยางรอบดานและมีการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ทํางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 
1.7 กิจกรรมหลัก: โครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว 

      กิจกรรมรอง: เผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หลักการและเหตุผล  

  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่ง ท่ี 69 /2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา   การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 ให

ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน โดยมุงการสรางธรรมาภิ

บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลไดมีนโยบายดาน

การบริหารราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยในคราวประชุมเม่ือ 24 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพ่ือทําหนาท่ีในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่ง ท่ี 

975/2558 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีมติใหกรมใหสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จัดตั้งหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบงานดานปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบตามความเหมาะสมเพ่ือดําเนินการตามมติ/ขอสั่งการภายใตศูนย

ปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศปท.กษ.) 

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสอดคลองกับแผน

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว ศูนยปฏิบัติการปองกันและปรามการทุจริต กรมปศุสัตว จึงดําเนินการจัดกิจกรรมตอตานการทุจริตประพฤติมิ



ชอบภายใตชื่อโครงการ“ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว” เพ่ือปฏิบัติการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง เปนรูปธรรม โดยมุงหวังให

ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาตอการดําเนินงานของกรมปศุสัตวทุกดานอันจะสงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอกรมปศุสัตว ภาครัฐ และประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการดําเนินงาน:  

1. เพ่ือมีกิจกรรมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหนวยงานกรมปศุสัตว 

2. เพ่ือใหมีเครือขายตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งภายในหนวยงานกรมปศุสัตว 

3. เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมตอตานการทุจริตแกขาราชการของกรมปศุสัตวทุกระดับ 

4. เพ่ือใหเกิดการยอมรับและเชื่อม่ันในการปองและปราบปรามการทุจริตกรมปศุสัตว  

ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ  

ขาราชการและเจาหนาท่ีกลุมเปาหมายของกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาใหมีสวนรวมและมีกิจกรรมในการปองกันและปราบปรามปรามการทุจริต 

 ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ  

4รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมไดรับความรูในเรื่องเก่ียวกับปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
ระดับความสําเร็จของกลุมผูรับการอบรมความรูในเรื่องเก่ียวกับปองกันและปราบปรามการทุจริต มีพฤติการณลดนอยลง 

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 

1. พัฒนาและสนับสนุนขาราชการและเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวใหมีสวนรวมและมีกิจกรรมในการปองกันและปราบปรามปรามการทุจริต 

2. เชิญชวนขาราชการและเจาหนาท่ีในสังกัดกรมปศุสัตวตอตานการทุจริตของกรมปศุสัตว 

3. เผยแพรความรูปลูกจิตสํานึกใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมนอยกวา 5 หนวยงาน  

หนวยปฎิบัติงาน 

1. สํานัก/กอง/สํานักงานปศุสัตวเขต/สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/ศูนย/สถานีฯ/ดาน 

                             

 



1.8 กิจกรรมหลัก: โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว 
หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๔ ใหสวนราชการมีหนาท่ีดําเนินการเสริมสรางแรงจูงใจแก

ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐประกอบกับยุทธศาสตรการสงเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมกรมปศุสัตว ใหสวนราชการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกยองชมเชยขาราชการท่ีปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม และใหบําเหน็จความชอบโดยการชมเชย มอบเครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัล และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ขอ ๒๐ ใหสวนราชการยกยองขาราชการท่ีถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด กรมปศุสัตว จึงจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือ

สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม สรางแรงจูงใจใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 

และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพดวยความซ่ือสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของราชการ 

วัตถุประสงคของการดําเนินงาน:  
1. เพ่ือยกยองขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ผูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการ ใหมีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณผูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ใหเปนท่ีปรากฏตอสาธารณะ 

3. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรมปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการ 

4. เพ่ือปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธํารงไวซ่ึงเกียรติ ศักดิ์ศรีของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กรมปศุสัตว 

ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตวโดยแบงออกเปน 3 กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน 

- กิจกรรมการคัดเลือกผูประพฤติตนปฏิบัติชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

- กิจกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 

ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ  
1. ทําใหผูท่ีไดรับการคัดเลือก มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อยางเครงครัด 

2. ทําใหผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดรับเปนตนแบบท่ีดีในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา ใหเปนท่ีปรากฏตอสาธารณะ 



3. ทําใหผูท่ีไดรับการคัดเลือก ไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมและเปนตัวอยางใหบุคคลรอบขาง เพ่ือนรวมงาน ใหยึดม่ันในความซ่ือสัตย

สุจริตและถูกตองชอบธรรม  

4. ทําใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว ธํารงไวซ่ึงเกียรติ  

ศักดิ์ศรี มีจิตสํานึกในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
ดําเนินการคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการดีเดน หรือมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน หรือผูมีความซ่ือสัตย

สุจริตเปนท่ีประจักษ เพ่ือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 

1. กิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน  

      - ขาราชการ จํานวน 3 ราย 

2. กิจกรรมการคัดเลือกผูประพฤติตนปฏิบัติชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

      - ขาราชการ จํานวน 3 ราย 

3. กิจกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว เปนไปตามมติของคณะกรรมการกําหนด 

สรุปคาใชจายในการดําเนินการประมาณ 30,000 บาท 

 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 กอง/สํานัก ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 
1) กิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน  

1. สํานักงานปศุสัตวเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบและเขารวมการคัดเลือก โดยจัดทําเอกสารตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”) 

2. สํานักงานปศุสัตวเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

ประวัติและผลงาน  

3. สํานักงานปศุสัตวเขต , สํานัก/กอง หรือเทียบเทา สงประวัติและผลงาน จํานวน 1 คนใหกองการเจาหนาท่ี ภายในวันท่ี (ตามกรอบเวลา) 

เพ่ือเสนอชื่อใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนกรมปศุสัตว ประจําป (งบประมาณ) พิจารณาตอไป 

4. กรมปศุสัตว ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 



2) กิจกรรมการคัดเลือกผูประพฤติตนปฏิบัติชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
1. ผูเสนอผลงาน จะตองแสดงผลงานท่ีแสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริตและศีลธรรมอันดี โดยมีพฤติกรรมท่ีสามารถนํา

แสดงใหเห็นวา 

(1) มีความตั้งม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตอยางม่ันคง 

(2) มีการยืนหยัดตอสูปกปองเพ่ือความซ่ือสัตยสุจริต 

(3) มีความพากเพียรมุงม่ันใหเกิดความซ่ือสัตยสุจริต 

2. ผูเสนอผลงานจะตองไมเคยถูกกลาวหารองเรียนท้ังทางวินัยหรือทางอาญา เวนแตกรณีกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษท่ีไมทําใหทางราชการ

ไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

3. ผูเสนอผลงาน เสนอผลงานตามขอ 1. ตอผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง และหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา

ตามลําดับใหความเห็นชอบ กอนเสนอตออธิบดีกรมปศุสัตว เพ่ือพิจารณา 

4. กรมปศุสัตว พิจารณาคัดเลือกและสงรายชื่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือพิจารณา ตอไป 

3) กิจกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 
1. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบและเขารวมการคัดเลือก โดยจัดทําเอกสารตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด (สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี www.person.dld.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ”) 

2. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและภูมิภาค แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานผูท่ีมีคุณสมบัติตามแตละ

ประเภทท่ีกําหนด 

3. ใหสวนราชการในสังกัดท้ังสวนกลางและภูมิภาค สงรายชื่อขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ท่ีมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือเขารวมพิจารณาการฯ 

 

 

 

 

 

 



1.9 กิจกรรมหลัก: การเสริมสรางวินัยขาราชการ และเจาหนาท่ี 
     กิจกรรมรอง: โครงการอบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

หลักการและเหตุผล  

การขับเคลื่อนองคกร ใหมีประสิทธิภาพตองอาศัยบุคลากรในหนวยงาน และตองเปนบุคลากรท่ีทรงคุณคาท้ังดานความรู ความสามารถ ท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ควรตระหนักถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีของตนเอง ท่ีจะทําใหขาราชการ พนักงานในสังกัดมีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองปรามมิใหมีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีบทบาทหรือใชอํานาจหนาท่ี  ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมของขาราชการในสังกัด เพ่ือ

เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  การฝกอบรมใหความรูความเขาใจ  ถึงบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง  ใหถูกตองเหมาะสม  สอดคลองกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑของทางราชการ  สรางขวัญและกําลังใจการจูงใจ  หรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสรางและ

พัฒนาเจตนคติ จิตสํานึก  และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา และปองกันไมใหขาราชการในสังกัดหรือผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย    

ดังนั้นการอบรมเสริมสรางพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ ท่ีหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาในทุกระดับควร

เอาใจใสและใหความสําคัญ เพราะหากขาราชการ มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสูงแลว โอกาสท่ีจะกระทําผิดวินัยก็มีนอยมาก การดําเนินการทางวินัยจึงควรเปน

มาตรการข้ันตอนสุดทายท่ีหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาควรนํามาปฏิบัติ หลังจากท่ีไมอาจเลือกปฏิบัติในทางอ่ืนใดไดแลว   

วัตถุประสงคของการดําเนินงาน:  
1. เพ่ือใหขาราชการ มีความรูความเขาใจในเรื่องวินัย 

2. เพ่ือเปนการพัฒนาและสงเสริมขาราชการ ซ่ึงไดรับการบรรจุใหมใหปฏิบัติหนาท่ีอยูในระเบียบวินัย เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  

3. เพ่ือขาราชการมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ ลดอัตราการกระทําผิดวินัยลง  

ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ  
บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตวโดยแบงออกเปน 3 กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมใหความรูความเขาใจทางดานวินัยแกขาราชการบรรจุใหม 

- กิจกรรมเผยแพรความรูทางวินัยใหหนวยงานภายใน ไมนอยกวา  5  หนวยงาน 

-เผยแพรความรูทางวินัยในรูปแบบประชาสัมพันธผานเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของกรมปศุสัตว 

 

 



ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ  
1. รอยละ 80 ของขาราชการบรรจุใหมมีความรูความเขาใจทางดานวินัย 

2. รอยละ 80 ของของขาราชการผูท่ีไดรับการอบรมไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกทางดานวินัยและเปนแบบอยางบุคคลรอบขาง เพ่ือนรวมงาน ใหยึดม่ันใน

วินัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
ระดับความสําเร็จของกลุมผูรับการอบรมความรูในเรื่องเก่ียวกับวินัย 

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ : 
1 กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 

1.1 ใหความรูแกขาราชการบรรจุใหมในเรื่องการปองกันไมใหเกิดการกระทําผิดวินัย 

1.2 เผยแพรความรูใหแกขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา 

หนวยปฏิบัติงาน 
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐ ของกรมปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิความเช่ือมโยงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือน  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาคัดเลือก 
 
 
 
 
 

1. กรมปศุสัตว  
 

 
 
 
 
 

2. ใหแตละหนวยงาน(สวนกลาง) ประชาสัมพันธ

แจงใหบุคลากรทราบ 

และเขารวมการคัดเลือก 
 

 
 
 

3. ใหแตละหนวยงาน (สวนกลาง) แตงต้ังคณะ

กรรมการฯ 

 

 
 
 
 

4. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกประวัติและ

ผลงาน 

 

 
 
 
 

5. หนวยงาน (สวนกลาง)  

สงผลงาน หนวยงานละ 1 คน 

 
 
 
 
 

กําหนดสง 
...................... 
 
 
 
 
 



2. กิจกรรมการคัดเลือกผูประพฤติตนปฏิบัติชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การพิจารณาคัดเลือก 

 
 
 
 
 

1. กรมปศุสัตว  
 

 
 
 
 
 

2. ใหแตละหนวยงาน

ประชาสัมพันธแจงใหบุคลากรทราบ
และเขารวมการคัดเลือก 

 
 
 
 

3. ใหแตละหนวยงานแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ  
 
 
 
 
 

4. คณะกรรมการฯ พิจารณา

คัดเลือกประวัติและผลงานพิจาณา
คัดเลือกสงรายชื่อใหกรมปศุสัตว

พิจารณา 

 
 
 
 
 

5. กรมปศุสัตว คัดเลือก  

ขรก. 3 ราย เสนอชื่อ ไปยัง สป.กษ. 

พิจารณา ตอไป 

 
 
 
 
 

กําหนดสง 
...................... 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนกรมปศุสัตว 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาคัดเลือก 

 
 
 
 
 

1. กรมปศุสัตว  
 

 
 
 
 
 

2. ใหแตละหนวยงานสวนกลางและ

ภูมิภาค ประชาสัมพันธ 
แจงใหบุคลากรทราบและเขารวม

การคัดเลือก 
 
 
 
 

3. ใหแตละหนวยงานฯ แตงตั้งคณะ

กรรมการฯ เพ่ือพิจาณาคัดเลือก 
ผูท่ีมีคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 

4. กรมปศุสัตว พิจารณาคัดเลือก 

และประกาศรายชื่อทางเว็บไซต 
 

 
 
 
 

2. ขรก. ท่ีไดรับการ

คัดเลือกมีสิทธิ์เขารับการ
เสนอชื่อคัดเลือก 

ผูประพฤติตนฯ และ
ขาราชการพลเรือนดีเดน 

 
 
 
 
 

กําหนดสง 
...................... 
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