
การพฒันาบคุลากรกรมปศสุตัว์

กรมปศสุตัว์



การพฒันาบคุลากรกรมปศสุตัว์

1. การฝึกอบรม (Training)

2. (Non - Training)



3 โครงการฝึกอบรม (Training) ปีงบประมาณ
2561

หลักสูตร จํานวน งบประมาณ หมายเหตุ

1. หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ 34
กลุมเปาหมาย : ขาราชการบรรจุใหมกรมปศุสัตว
ระหวางวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560

108 คน 774,400 บาท
ดําเนินการตาม พรบ.
ขาราชการพลเรอืน

ป 2551

หลักสูตร จํานวน งบประมาณที่ตองใช หมายเหตุ

2. หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี รุนที่ 35
กลุมเปาหมาย : ขาราชการบรรจุใหมกรมปศุสัตว

แผน
100 คน 717,000 บาท

ดําเนินการตาม พรบ.
ขาราชการพลเรอืน

ป 2551



4 โครงการฝึกอบรม (Training) ปีงบประมาณ
2561

หลักสูตร จํานวน งบประมาณที่ตองใช หมายเหตุ

3. หลักสูตร การเจรจาตอรองเพื่อสรางความรวมมือ
ดานการปศุสัตวในการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
(หลักสูตรกลยุทธการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
ความคิดสรางสรรคสําหรับองคกรสมัยใหม)

20 คน 116,000 บาท

ดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการพฒันา
บุคคลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
ป 2560 – 2564

4.โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหนาที่สายงานบริหารทั่วไปมืออาชีพสําหรับ
Thailand 4.0

110 คน 426,300 บาท ดําเนินการตามนโยบาย
Thailand 4.0



5 โครงการฝึกอบรม (Training) ปีงบประมาณ
2561

หลักสูตร จํานวน งบประมาณที่ตองใช หมายเหตุ

5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูการเปน Smart Officer
กลุมเปาหมาย : กลุมปศุสัตวอําเภอตนแบบ และ
ปศุสัตวอําเภอจังหวัดบริเวณภาคกลาง
จํานวนวันที่อบรม : 3 วัน

200 คน 1,167,000 บาท

ดําเนินการตาม
1.ยุทธศาสตรการพฒันา
บุคคลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ป 2560 –
2564
2. นโยบายสําคัญของ
กระทรวงฯ

6. โครงการพัฒนาบุคลากรกําลังคนคุณภาพ
กรมปศุสัตว
กลุมเปาหมาย : กลุมนักเรียนทุนของกรมปศุสัตว

100 คน 450,000 บาท

ดําเนินการตาม
1. กลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
HR Scorecard
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคคลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ป 2560 –
2564



6 โครงการฝึกอบรม (Training) ปีงบประมาณ
2561

หลักสูตร จํานวน งบประมาณที่ตองใช หมายเหตุ

7. หลักสูตร พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง
Leadership :   Great Leaders, Great Teams,
Great Results

40 คน 800,000 บาท

ดําเนินการตาม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคคลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ป 2560 –
2564
2. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว
พ.ศ. 2561 - 2565

8. โครงการเตรียมความพรอมสําหรับเขาสูตําแหนง
หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับสูงและ
ระดับกลางของกรมปศุสัตว

*ตาม
คุณสมบัติ

ใน
Career
Path

* จํานวนตามผูสมัครที่
มีคุณสมบัติใน Career

Path

ดําเนินการตาม
Career Path
ของกรมปศุสัตว



7 โครงการฝึกอบรม (Training) ปีงบประมาณ
2561

หลักสูตร จํานวน งบประมาณ หมายเหตุ

9. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM Forum)
KM ทําดวยใจ : บทเรียนการเรียนรูสูความสําเร็จใน
การพัฒนาองคกร

200 คน 310,200 บาท

ดําเนินการตาม
1. ตัวชี้วัดตามคํารับรอง
กรมฯ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคคลกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ป 2560 –
2564



8 (Non - Training)

กรมปศุสัตวกําหนดใหการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เปนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารทั้งระดับกอง/สํานัก และปศุสตัวจังหวัด (IDP)โดยเนน วิธีการพัฒนาในงาน
(On the Job Training) เชน

 วิธีการสอนงาน
 วิธีการศึกษาดวยตัวเอง (E-Learning)
 วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
 วิธีการมอบหมายงาน



การพฒันาบคุลากรกรมปศสุตัวใ์ห้เป็น Smart Officer

• กรมปศสุตัวด์าํเนินการพฒันาบคุลากรให้เป็น Smart Officer ในปีงบประมาณ 2561
จาํนวน 3 แนวทาง

1. สงขาราชการไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร Smart Officer (พัฒนาความรูเบื้องตน) ของสถาบันเกษตราธิการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตวไดรับโควตา
ในการเขารับการฝกอบรมจํานวน 298 คน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม คือ 1) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการไมนอยกวา 3 ป หรือระดับชํานาญการไมเกิน 4 ป
2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ป หรือระดับชํานาญงาน หรือระดับอาวุโส
3) มีอายุไมเกิน 40 ป

สวนกลางและพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 135 คน
ภาคกลาง จํานวน 25 คน
ภาคเหนือ จํานวน 53 คน
ภาคใต จํานวน 25 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 60 คน



10 การพฒันาบคุลากรกรมปศสุตัวใ์ห้เป็น Smart Officer

3. วางแผนจัดทํา โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูการเปน
Smart Officer

เปาหมาย
200 คน

ใชงบประมาณจํานวน
1,167,000 บาท

2. ทุกโครงการฝกอบรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนโครงการท่ีพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตวสูการเปน
Smart Officer โดยในเบื้องตนมีโครงการท่ีไดรับงบประมาณแลวท้ังสิ้น 37 โครงการ

มีจํานวนท้ังสิ้น
37 โครงการ

เปาหมาย
3,486 ราย(นับซ้ํา)

ใชงบประมาณ
8,745,200 บาท



การพฒันาบคุลากรตามนโยบาย Unit School

• แนวทางการพฒันาบคุลากรตามแนวคิด Unit School ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีกรอบว่า “ ไม่ใช้เวลานาน ไม่เดินทางไกล และไม่ใช้งบประมาณ ”
โดยกรมปศสุตัวด์าํเนินการเป็น 2 แนวทาง เป็นวิธีการพฒันาแบบ Non -Training

2.1 (E-learning)

2.2 เทคนิคชมุชนนกัปฏบิตัิ (CoP: Community of Practice)

 มีแผนจะนําแนวคิด Unit School ไปเป็นส่วนหน่ึงในตัวชี้ว ัดการพัฒนา
ผู้ใต้บงัคบับญัชา (IDP) เพือ่ให้การพฒันาบุคลากรกรมปศสัุตวเ์ป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พจิารณานําหลักสูตร e-learning ของสํานักงาน ก.พ. 5 stars และ 4 stars มาใช้ในกรมปศุ
สัตว์ก่อน โดยแบง่เป็นหลกัสตูรสาํหรับ
1. สาํหรับข้าราชการทกุตาํแหน่ง ทกุระดบั (K1-3 และ O1-3)
2. สาํหรับข้าราชการทกุตําแหนง่ ระดบัชํานาญงานพเิศษ และชํานาญการพเิศษ (K3 และ O3)

(E-learning)



13 (E-learning)

Star ที่ ชื่อหลักสูตร

สมรรถนะที่สอดคลองกับ
Smart Officer

สมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
กระทรวง

ภาษา คุณธรรม
ทํางานเปน

ทีม
เกงคิด/
ปฎิบัติ ภาวะผูนํา กฎหมาย เทคโนโลยี

เฉพาะ
องคกร

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

K,O
1-2

K,O
3

0 ความรูความเขาใจ บทบาทภารกิจ องคกร *
5 1 PC15 :: การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ * * * * * *
5 2 M03 :: การส่ือสารเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน * * * * * *
5 3 M07 :: กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกปญหา * * * *
5 4 M28 :: เทคนิคการนําเสนอ * * * * * *
5 5 E11 :: การบริการที่เปนเลิศ * *
5 6 M04 :: การสอนงาน * *
5 7 M06 :: การอํานวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มี

ประสิทธิภาพ * *
4 8 M19 :: องคการแหงการเรียนรู * *
4 9 M02 :: การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพ่ือการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ * * * *
4 10 E04 :: ความฉลาดทางอารมณ (EQ) * * * *
4 11 M12 :: ภาวะผูนํา (Leadership) *
4 12 M13 :: การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) *



14 เทคนิคชมุชนนักปฏิบติั (CoP: Community of Practice)

ชมุชนนกัปฏบิตัิ (CoP) เป็นการรวมกลุ่มกนัของบุคลากรในหน่วยงาน
ฒนา

คณุภาพงาน เชน่

• Microsoft Office อยา่งมปีระสทิธภิาพ
•

• Dpis



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และสํานัก/กอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และสํานัก/กอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการเจาหนาที่



การดําเนินการ ระยะเวลา
• แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือเทียบเทา และหัวหนากลุมที่รายงานตรงตออธิบดี จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตาม
บทบาทภารกิจ กําหนดคาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน สงกองการเจาหนาที่

25-31 ตุลาคม 2560

• กองการเจาหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของผูบริหาร และสรุปรายงานกรมฯ (รอบ 1) 10-20 มกราคม 2561
(รอบ 2) 10-20 กรกฎาคม 2561

• ปศุสัตวจังหวัดสงแบบประเมินฯ และผลการประเมินสมรรถนะของผูวาราชการจงัหวัด
• ปศุสัตวเขตสงแบบประเมินฯ หลักฐานการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ พรอมประเมินใหคะแนน
ตัวเอง และประเมินสมรรถนะ    ปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่
• ผูอํานวยการสํานัก/กอง สงแบบประเมินฯ และหลักฐานการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ
พรอมประเมินใหคะแนนตัวเอง
• สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผูบริหารรายงานผลการประเมิน

(รอบ 1) 1-10 เมษายน 2561
(รอบ 2) 1-10 ตุลาคม 2561

• กองการเจาหนาที่แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องงานของผูบริหาร (เฉพาะราย) ทาง e-mail หนวยงาน (รอบ 1) 20 เมษายน 2561
(รอบ 2) 20 ตุลาคม 2561

• ผูบริหารกรมฯ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ 1) 28-30 เมษายน 2561
(รอบ 2) 28-31 ตุลาคม 2561

• กรมปศุสัตวออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน (รอบ 1) พฤษภาคม 2561
(รอบ 2) พฤศจิกายน 2561

กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรอบระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



กรอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัด/น้ําหนัก เขต จังหวัด สํานัก/กอง
(ภารกิจหลัก)

สํานัก/กอง
(สนับสนุน)

ตัวช้ีวัดบังคับ
1. การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (กค)
2. การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (กกจ)

20
15

15
10

15
10

20
20

ตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมาย
1. ดานสุขภาพสัตว (สคบ)
2. ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว (สพส)
3. ดานผลิตสัตวและสงเสริมการปศสัุตว(กสส. สทป. สพพ. สอส.)
4. ดานนโยบายกรมปศุสัตว (กผง)
5. การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน (สลก)
6. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรเล้ียงสัตว (ศทส)
7. การทําหนาที่ผูตรวจราชการกรมปศุสัตว (กกจ)
8. บทบาทภารกิจแตละสํานัก/กอง (3-5 ตัวชี้วัด)

40
10
5
10

20
10
20
15
5
5

15

60 60
รวมนํ้าหนัก 100 100 100 100



ตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมายของปศุสัตวเขตตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมายของปศุสัตวเขต

ตัวชี้วัดท่ี ชื่อตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผูรับผิดชอบ

1 รอยละความสําเร็จในการทําหนาท่ีผูตรวจราชการกรมปศุสัตว 10 กกจ.
2 ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน

(1) ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
(2) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการช้ีแจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว

10
(5)
(5)

สลก.

3 รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสตัว 5 ศทส.
4 รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศสุัตว

(1) รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตวเขต
ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวเขตทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวเขตไดรับมอบหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

40
(30)

(10)

กผง.



ตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมายของปศุสัตวจังหวัดตัวช้ีวัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมายของปศุสัตวจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ

1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว
(1) ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเล้ียงสัตวใหมรีะบบการปองกันโรคและการเล้ียงสัตวที่เหมาะสม
(2) รอยละของจํานวนเกษตรกรที่ผานการรับรองสถานที่เล้ียงไกชนที่มีระบบปองกันโรค
(3) ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

20
(10)
(5)
(5)

สคบ.

2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสนิคาปศุสัตว
บังคับ (1) การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน

(2) การรับรองสถานที่จําหนายเน้ือสัตว
(3) จํานวนสถานประกอบการดานปศุสัตวที่ไดรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาลภายใต

โครงการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว
ตัวเลือก 1 ตัวชี้วัด การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค(ปศุสัตวOK)

 จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนําและการตรวจประเมินปศุสัตวอินทรีย

10
(2.5)
(2.5)
(2.5)

(2.5)

สพส.
(บังคับ)
(บังคับ)
(บังคับ)

(ตัวเลือก)
(ตัวเลือก)

3 ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว
(1) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ
(2) รอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธผีสมเทียม
(3) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสัุตว
(4) รอยละของความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลพื้นที่ปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตวของเกษตรกร

20
(5)
(5)
(5)
(5)

กสส.
สทป.
สพพ.
สอส.

4 ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
(1) ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
(2) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการช้ีแจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว

5 สลก.

5 รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว 5 ศทส.
6 รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว

(1) รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว

15
(10)

(5)

กผง.



ตัวช้ีวัดของผูอํานวยการสํานัก/กองตัวช้ีวัดของผูอํานวยการสํานัก/กอง

ตัวชี้วัดท่ี ชื่อตัวชี้วัด
นํ้าหนัก

ผูรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก* สนับสนุน**

1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 15 20 กค.
2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 10 20 สลก.
3 รอยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศสัุตว

รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีทําไดจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายผลผลิตท่ีกอง/สํานักรับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

15 กผง.

4 ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ (3-5 ตัวชี้วัด) 60 60 รอ กพร. แจงตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง

หมายเหตุ
*สํานัก/กอง (ภารกิจหลัก) สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส.
**สํานัก/กอง (ภารกิจสนับสนุน) กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศทส./สกม.



กองการเจาหนาที่
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
E-mail : person1_pm@dld.go.th
โทร. 02-653-4435, 02-653-4444 ตอ 2121-3
โทรสาร 02-653-4916

กองการเจาหนาที่
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
E-mail : person1_pm@dld.go.th
โทร. 02-653-4435, 02-653-4444 ตอ 2121-3
โทรสาร 02-653-4916

QR Code Line Application
กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว


