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บทที่ 1 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร  ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และสร้างสมรรถนะบุคคลากรให้
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สทช. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้การ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์บรรลุผลสัมฤทธิ์ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการและ
บุคลากรของ สทช. ทุกท่าน เพ่ือสร้าง พัฒนา และปรับปรุงให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จัดท าขึ้นโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของบุคคลากรใน สทช. โดยมีการระดมความคิดเห็นประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมาของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย (๑) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ (๒) ยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  (๓) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๔) มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลของส านั ก  ก .พ . (HR Scorecard Standard for Success) รวมทั้ ง ข้อคิ ด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. เพ่ือก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้  

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  (๑) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  (๒) ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  (๓)  นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
(๔) มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านัก ก.พ. (HR Scorecard Standard for 
Success) รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. 
เพ่ือก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล สทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

2. รวบรวมข้อมูลและส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. 

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สทช. 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สทช. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกล
ยุทธ์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑เสริมสร้างบุคลากร ให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒จัดท าจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้รวมขององค์กรให้ครบด้วนทุกหน่วยงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑  เร่งรัดการจัดท า จัดเก็บ และ องค์ความรู้รวมขององค์กรให้ครบด้วนทุกหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือยกระดับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วย  
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงการบริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งมีกรอบยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติ
ราชการของกรมปศุสัตว์ 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการปศุ
สัตว์มุ่งสู่สากล เป็นองค์ประกอบหนึ่งในแผนงานดังกล่าว ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 ข้อ 4 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดท ารายงาน
ฯ ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ล่วงหน้า โดยจัดท าเป็นเอกสารที่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ แผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในแต่ละแผนงาน และผู้รับผิดชอบแผนงาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา 8 (3)  

 นอกจากนี้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ได้
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งก าหนด
แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ซึ่งส่วนราชการต้องจัดท าแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และต้องมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดั งกล่าว (2) ความ
ผูกพันบุคลากร ซึ่งส่วนราชการต้องมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและตัววัดที่ใช้ในการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และจะต้องจัดท าระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 

 ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถผลักดันการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
บรรลุผลส าเร็จ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปี 2561 
– 2565 โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR 
Scorecard ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 
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วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ได้ 
 ๓. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
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บทที่ 3 
 

แนวทางส าหรับการวิเคราะห์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล สทช. 
 

๓.๑ กรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ 
  ข้อมูลที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักเทคโนโลยีขีวภัณฑ์สัตว์ ปี 2561 – 2565 ประกอบด้วย 

3.1.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี ปี 2560 - 2579 
 3.1.2 แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ปี 2561 – 2565 
 3.1.3 นโยบาย Thailand 4.0  
 3.1.4 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ปี 2561- 2565 
 3.1.5 กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Scorecard) 
          โดย ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรฐานแห่งความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง HR Scorecard เพ่ือประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย 5 
มิติ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness)  
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Quality of Work Life) 
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3.2 โครงสร้างและอัตราก าลังของ สทช. ในปจัจุบนั 
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กรอบอัตราก าลัง 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
            หน่วย : อัตรา 

ฝ่าย/ประเภท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขรก. ลจ.(งบ) พรก. ลจ.(ทุน) พนักงาน
ทุน 

รวม 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 1 0 0 0 0 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 0 0 0 0 3 

ฝ่ายบริหารทั่วไป             

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1 0 0 0 0 1 

  งานธุรการและสารบรรณ 1 2 0 0 1 4 

  งานบุคคล 2 0 1 0 1 4 

  งานแผนงานและงบประมาณ 1 0 0 0 1 2 

  งานสารสนเทศ 1 1 0 0 4 6 

  งานยานยนต ์ 1 5 0 1 3 10 

  งานวางผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1 5 0 4 0 10 

รวม 8 13 1 5 10 37 

กลุ่มบริหารชีวภัณฑ ์             

  ผอ.ส่วนสนบัสนุนการผลิตชีวภณัฑ์ 1 0 0 0 0 1 

  ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุม่ 0 0 0 1 1 2 

  ฝ่ายคลังวัสดุและครุภณัฑ ์ 1 2 0 3 5 11 

  ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง 3 2 0 2 3 10 

  ฝ่ายผลิตน้ าประปาและน้ าบรสิุทธ์ิ 1 2 0 1 4 8 

  ฝ่ายการเงินและบญัช ี 4 2 0 3 1 10 

  ฝ่ายบ าบดัน้ าเสียและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2 0 0 1 5 8 

  รวม 12 8 0 11 19 50 

กลุ่มช่างซ่อมบ ารุง             

  หัวหน้ากลุ่มช่างซ่อมบ ารุง 1 0 0 0 0 1 

  ผู้ปฏิบัติงานภายในกลุม่ 5 4 0 10 15 34 

  รวม 6 4 0 10 15 35 

 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 

ฝ่าย/ประเภท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขรก. ลจ.(งบ) พรก. ลจ.(ทุน) พนักงาน
ทุน 

รวม 

กลุ่มผลิตชีวภัณฑ ์             

  หัวหน้ากลุ่มผลติชีวภัณฑ ์ 0 0 0 0 0 0 

  ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม 0 0 0 1 0 1 

  ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากฯ 15 13 0 31 15 74 
  ฝ่ายผลิตวัคซีนสตัว์ปีก 4 3 2 9 7 25 

  ฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาตส์ุกรฯ 4 15 0 5 9 33 

  ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรยี 4 11 0 3 6 24 

รวม 27 42 2 49 37 157 

กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ ์             

  หัวหน้ากลุ่มทดสอบคณุภาพชีวภณัฑ ์ 1 0 0 0 0 1 

  ฝ่ายทดสอบฯ สตัว์ปีก 3 1 0 3 4 11 

  ฝ่ายทดสอบวัคซีน FMD 5 5 0 3 7 20 

  ฝ่ายทดสอบวัคซีนอหิวาตส์ุกรและ
กาฬโรคเปด็ 

1 2 0 0 2 5 

  ฝ่ายทดสอบวัคซีนแบคทีเรีย 1 1 0 2 1 5 

  ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ 1 0 0 0 1 2 

  ฝ่ายประกันคณุภาพ 3 0 0 0 2 5 

รวม 15 9 0 8 17 49 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา             

  หัวหน้ากลุ่มวิจยัและพัฒนา 1 0 0 0 0 1 

  ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม (ไปช่วยราชการ 
1 อัตรา) 

5 1 0 1 0 7 

รวม 6 1 0 1 0 8 

กลุ่มสัตว์ทดลอง             

  หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง 1 0 0 0 0 1 

  ฝ่ายเพาะเลีย้งสัตว ์ 2 4 0 2 6 14 

  ฝ่ายผลิตไข่และไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ 1 1 1 2 5 10 

รวม 4 5 1 4 11 25 
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ฝ่าย/ประเภท 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขรก. ลจ.(งบ) พรก. ลจ.(ทุน) พนักงาน
ทุน 

รวม 

กลุ่มบริการวิชาการ             

  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 1 0 0 0 0 1 

  ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย 2 2 0 0 2 6 

รวม 3 2 0 0 2 7 

กลุ่มเงินทุนฯ (ส่วนกลาง กองคลัง) 2 0 0 5 6 13 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน กรมฯ) 

1 0 0 0 2 3 

รวมท้ังสิ้น 88 84 4 93 119 388 
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๓.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (SWOT Analysis) 

จากการศึกษาระบบทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สามารถสรุปผลวิเคราะห์ 
SWOT ด้านงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาองค์กร 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะในงานของ
ตน 
- บุคลากรในด้านการผลิตมีระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในงาน 

- การก าหนดโครงสร้างองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงานยังไม่รองรับยุทธศาสตร์ในอนาคต 
- ยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดแบบบรรยายลักษณะงาน อัน
ส่งผลต่อระบบการประเมินค่างานและการก าหนดต าแหน่งที่ไม่
เหมาะสมขององค์กร 
- บุคลากรไม่ เพียงพอ และขาดการวางแผนอัตราก าลังอย่าง
เหมาะสม ทั้งในด้านจ านวนและสาขาการบริหารบุคลากรยังไม่
สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 
- บ ุคลากรที ่ม ีความรู ้ ประสบการณ์เหมาะสมกับต าแหน่ง มี
จ านวนไม่เพียงพอ 
- ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยังไม่ต่อเนื่อง และจริงจังยังขาดการประสานงานและการถ่ายทอด
ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
- บุคลากรส่วนใหญ่ถนัดงานประจ าซึ่ งไม่ เอ้ือให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน และขาดการท างานเชิงรุก 
- บุคลากรไม่ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 
- ความทันสมัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เกี่ยวกับ
งานด้านทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพและมีจ านวนไม่
เพียงพอ 
- ยังขาดสวัสดิการ แรงจูงใจและค่าตอบแทนพิเศษให้กับบุคลากร
บางต าแหน่ง  

 

โอกาส อุปสรรค 
- การบริหารจัดการภาครัฐ ให้ การ
สนับสนุนหน่วยงานน าความรู้ไปเป็น
เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาคโปร่งใส
และเป็นธรรม 

 
 

- ภาครัฐมีนโยบายจ ากัดก าลังคน 
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3.4 การจัดท า TOWS Matrix 
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TOWS Strategy 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
องค์กร 1.ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังไม่ต่อเนื่องและจริงจัง 

2.บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานของตน 2.บุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์เหมาะสมกับต าแหน่ง มีจ านวนไม่เพียงพอ 

3.บุคลากรมีความหลากหลายทางวิชาชพีท าให้สามารถสรา้งองค์ความรู้และแกไ้ข
ปัญหาได้หลายมิติ 

3.บุคลากรส่วนใหญ่ถนัดงานประจ าและขาดการท างานเชิงรุก 

4.บุคลากรไม่ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 

4.บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการท างาน 5.การวัดและประเมินผลการปฏบิัติงานยังไม่ครอบคลุม 

5.บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 6.ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลังและการทดแทนบุคลากรในอนาคต 

6.บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพและมสีวัสดิการที่ดี 7.ยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  8.ขาดการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
โอกาส (Opportunities = O) SO ยุทธศาสตร์เชงิรุก :ใช้จุดแข็งประสานกับโอกาส WO ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา :ใช้โอกาสมาปิดจุดอ่อน 

1. การบริหารจัดการภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานน าความรู้
ไปเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และมกีาร
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เสมอภาคโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

1.เสริมสร้างบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญยกระดับคุณภาพการปฏบิัติการและการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
อุปสรรค (Threats = T) ST ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน :ใช้จุดแขง็หลบหลีกอุปสรรค WT ยุทธศาสตร์เชงิปรับปรุงและแก้ไข :ระมัดระวังจุดอ่อนและหลบหลีกอุปสรรค 

1.ภาครัฐมีนโยบายจ ากัดก าลังคน 1.จัดท า จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้รวมขององค์กร ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 1.วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 
    2.บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปได้เป็น
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆและประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร โดยใช้วิธี TOWS Matrix ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก มี ๑ ประเด็น(1) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องด้วย บุคลากรขององค์กรมีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มีหลากหลายวิชาชีพ 

และมีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้องค์กรสามารถการเสริมสร้างบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน  

 

๒. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน มี ๑ ประเด็น(2) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดท า จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้รวมขององค์กรให้ครบถ้วน

ทุกหน่วยงาน 
เนื่องด้วย บุคลากรขององค์กร มีความหลากหลายทางวิชาชีพท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ และ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรได้หลายมิติ โดยมีการท างานประสานกันเป็นทีม แต่เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายจ ากัด
ก าลังคน อาจท าให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศอาจสูญหายไป ท าให้องค์กรต้องมีการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

๓. ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา มี ๒ ประเด็น(3),(4) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการ

ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องด้วย ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรยังไม่ต่อเนื่องและจริงจัง บุคลากรถนัดแต่

งานประจ า ขาดการท างานเชิงรุก ไม่ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับงาน และขาดการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ แต่เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนการน าความรู้ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน องค์กรจึงจะต้องจัดให้มีการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล  
เนื่องด้วย องค์กรยังขาดการใช้ระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่

ภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานน าความรู้ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และการ
บริหารจัดการ องค์กรจึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 
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๔. ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุงและแก้ไข มี ๒ ประเด็น(5),(6) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

เนื่องด้วย องค์กรมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และขาด
ประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพและโปร่งใส เมื่อภาครัฐมีนโยบายจ ากัดการ
เพ่ิมก าลังคน อาจท าให้องค์กรขาดบุคลากรที่มีความจ าเป็น หรือที่มีอยู่ก็มีคุณภาพไม่ดีพอ องค์กรจึงควรเร่งรีบ
ด าเนินการปรับปรุงในส่วนนี้ เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพในอนาคต 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องด้วย องค์กรมีการบริหารอัตราก าลัง แต่เป็นการบริหารที่ไม่ได้วางแผนด้านอัตราก าลัง และ

การทดแทนบุคลากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายจ ากัดก าลังคน ยิ่งท าให้องค์กรต้องเร่ง
รีบด าเนินการปรับปรุง โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดท าโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และการบริหารอัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพควบคู่กันไป 
 

3.5 การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานจากแผนยุทธศาสตร์ (เดิม) 
  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร บุคลากรของส านักฯ จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินการให้ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ ดังนั้น การวัดและประเมินผลประสิทธิภาพ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งพบว่าในการจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับเดิมไม่มีการระบุแนวทางใน
การวัดและประเมินผล รวมทั้งไม่มีแนวทางในการวิเคราะห์ก าหนดโครงสร้างขององค์กรให้รองรับยุทธศาสตร์ ไม่มี
ความชัดเจนในการก าหนดแบบบรรยายลักษณะงาน ส่งผลต่อระบบการประเมินค่างานและการก าหนดต าแหน่งที่
ไม่เหมาะสม เกิดการขาดแคลนบุคลากรในบางต าแหน่ง เนื่องจากไม่มีการวางแผนอัตราก าลังอย่างเหมาะสม การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ต่อเนื่อง ไม่จริงจัง ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ องค์กรไม่ได้น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือน ามาใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์
ฉบับนี้ จึงมีแนวทางไปแก้ไขในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมด อันได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การ พัฒนาระบบวัดและ
ประเมินผล การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสม และการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 4 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. ๒561 – 2565 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

 

4.1 วิสัยทัศน์ 
บริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุเป้าหมายแบบบูรณาการ พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

4.2 พันธกิจ 
      สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นก าลัง

ส าคัญในการผลักดันให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 

4.3 เป้าประสงค์(จากแผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ของส านักฯ ปี 61-65 ด้านทุนมนุษย์) 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ในทุกๆด้านเพ่ือ

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการ
เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความคาดหวัง
ต่ออาชีพ 

 

4.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
ยุทธศาสตร์

ที ่
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 
พัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กร 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
สามารถยกระดับคณุภาพการปฏบิัติการและการบริหารงาน 

2 องค์ความรู้ขององค์กร จัดท าจัดเก็บและเผยแพร่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

3 
ส่งเสริมจรยิธรรมบุคลากร
ภายในองค์กร 

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมมากขึ้น 

4 ระบบสารสนเทศขององค์กร มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5 ระบบการวดัและประเมินผล ครอบคลุมทุกด้านมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
6 โครงสร้างและอตัราก าลัง มีประสิทธิภาพเหมาะสมและทันสมัย 
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4.5 ค่านิยมV-SMART ย่อมาจาก 
 V : Validity ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  
 S ; Standard ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  
 M : Mastery                    ท างานอย่างมืออาชีพ 
 A : Agility                       คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 R ; Responsibility            มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  
 T : Teamwork                มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน 

V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่ายท างานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มี
ความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การวางกรอบยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5
มุ่งการพัฒนาบุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจ านวนเพียงพอ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรบรรลุการเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตชีวภัณฑ์สั ตว์สู่อาเซียนอย่าง
แท้จริง และเตรียมพร้อมต่อยอดการพัฒนาให้ยั่งยืน ก้าวไกล เหมาะส าหรับการก้าวไปสู่องค์กรที่สนับสนุนการปศุสัตว์
ไทยยั่งยืนในตลาดโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วย บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ และมีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้องค์กรสามารถการเสริมสร้าง
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดท า จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้รวมขององค์กรให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
เนื่องด้วย ลักษณะงานที่มีหลายหน่วยและหลายกระบวนการ บุคลากรขององค์กรจึงมีความ

หลากหลายทางวิชาชีพ ซึ่งท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรได้หลายมิติ โดยการ
ท างานประสานกันเป็นทีม แต่เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายจ ากัดก าลังคน อาจท าให้องค์ความรู้ต่างๆ ของบุคลากรใน
หน่วยงาน ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศสูญหายไป องค์กรจึงควรด าเนินการตามยุทธศาสตร์นี้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วย ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรยังไม่ต่อเนื่องและจริงจัง บุคลากรถนัดแต่
ท างานประจ า ขาดการท างานเชิงรุก ไม่ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับงาน และขาดการส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ แต่เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนการน าความรู้ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน องค์กรจึงจะต้องจัดให้มีการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
เนื่องด้วย องค์กรยังขาดการใช้ระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่

ภาครัฐให้การสนับสนุนหน่วยงานน าความรู้ต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และการ
บริหารจัดการ องค์กรจึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานในทุกภาคส่วน รวมทั้งการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
เนื่องด้วย องค์กรมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และขาด

ประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพและโปร่งใส เมื่อภาครัฐมีนโยบายจ ากัดการ
เพ่ิมก าลังคน อาจท าให้องค์กรขาดบุคลากรที่มีความจ าเป็น หรือบุคลากรที่มีอยู่ก็มีคุณภาพไม่ดีพอ องค์กรจึงควร
เร่งรีบด าเนินการปรับปรุงในส่วนนี้ เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพในอนาคต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องด้วย องค์กรมีการบริหารอัตราก าลัง แต่เป็นการบริหารที่ไม่ได้วางแผนด้านอัตราก าลัง และ

การทดแทนบุคลากรในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายจ ากัดก าลังคน ยิ่งท าให้องค์กรต้องเร่ง
รีบด าเนินการปรับปรุง โดยจะต้องเริ่มด าเนินการ ตั้งแต่การจัดท าโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม และการบริหาร
อัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
มาตรการ/โครงการ/แนวทาง 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2561 – 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการ  
                                             และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

  
  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

    
  

1. เสริมสร้างบุคลากร
ให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติการ และการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "เตรียมความพร้อม
เพ่ือก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 
4.0" รุ่นที่ 1 ปี 2562 
2. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "เตรียมความพร้อม
เพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 
4.0" รุ่นที่2ปี 2563 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดท า จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้รวมขององค์กรให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 ร้อยละ 
90 

  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90  

  

2. เร่งรัดการจัดท า 
จัดเก็บและเผยแพร่
องค์ความรู้รวมของ
องค์กรให้ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

1. โครงการจัดการความรู้ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพื่อให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีดความสามารถ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
รอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ร้อยละของบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลได้รบั
การพัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะที่จ าเปน็ต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

   ร้อยละ 
90 

 3. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ตอบสนองต่อการ
ด าเนินการภายในองค์กร
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. โครงการจัดการความรู้ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 ร้อยละ 
90 

   2. โครงการศึกษาดูงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรฯไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

    3. แผนพัฒนาบุคลากรส านัก
เทคโนโลยชีีวภัณฑส์ัตว์ 
(ระยะสัน้) ประจ าปี 2561 
จ านวน 8 โครงการ 

 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
ประจ าปี 2562 รุ่นที่ ๑ 
ประจ าปี 2563 รุ่นที่ ๒ 
ประจ าปี 2564 รุ่นที่ ๓ 
ประจ าป ี2565 รุ่นที่ ๔ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละความรู้ ความ
เข้าใจ หลักสูตร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

  
  

ร้อยละ 
90 

     4. พัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร
ของส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ 
หลักสูตร “เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ในยุค THAILAND 4.0” 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท าแผนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

  
  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ 
90  

5. ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

1. แผนการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๒-
๒๕๖๕ 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เจ้าภาพ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. เพ่ือให้บุคลากรของ 
สทช.มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตบริการ 
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 
90 
 

   6. ปรับปรุงการบริหาร
อัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การวางแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน” 
 

หลัก : คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท าโครงสร้าง
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

   2. โครงการจัดท าโครงสร้าง
บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ใหม่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ องค์การสหประชาชาติกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goat) ต่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการ
บริหารงานภาครัฐ ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ลุล่วงไปได้แต่ล าพั ง ต้องอาศัยทุกหน่วยในลักษณะแบบ
เครือข่ายทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ ตามแนวทางประชารัฐมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการท างานจากเพียง
การประสานงาน (Coordination) หรือการท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ระดับการร่วมมือกัน (Collaboration) 
โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่ต ้องการร่วมกัน การยอมรับความเสี ่ยงและ
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดข้ึนร่วมกัน  
 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอด าเนินการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0”เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงและร่วมมือกันทุกหน่วย ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตาม
แนวทางประชารัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างความพร้อมและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายแก่
บุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2.2 เพ่ือให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สามารถเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากร และองค์กร ในการ

ตอบสนองต่อสังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
2.3 เพ่ือให้เรียนรู้การท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพ่ือความส าเร็จในการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40คน 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 โรงแรม/รีสอร์ท ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน ๑-๒ วัน จ านวน 2 รุ่น 
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การท าWorkshop/การท ากิจกรรม/ซักถาม 
๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
๘.รายละเอียดหลักสูตร      14 ชั่วโมง 
 ๘.1 Globat trend & new geopolitics และ โมเดลประเทศไทย 4.0 
 ๘.2 การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ  
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 ๘.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่และผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๘.4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ  

๘.5 แนวคิดเก่ียวกับ Government 4.0 
๘.6 การท างานแบบประชารัฐ-แนวระนาบ 

 ๘.7 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการประชาชนและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคม 
 

๙. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” 
 9.2 ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 
 9.3 ด าเนินการติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรมและวิทยากร 
 9.4 ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะท างาน 
 เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน ๒คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 256๒ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
        - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450บาท เป็นเงิน 5,800 บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 52,800 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐บาท 

(จ านวน ๔๔ คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 400 บาท) 
 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะท างาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน ๘,๘๐๐บาท 
        (จ านวน ๔๔คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐บาท 
        (จ านวน 2 คนๆ ละ ๑๔ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 1๓.5 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท 
 1๓.6 ค่าห้องประชุม 2 วันๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 13.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๑10,70๐  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
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1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม 

      
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตวส์ามารถเพิ่มขีดความสามารถใหก้ับบุคลากรและองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่นที ่1 

 
ตอบสนองต่อสังคมสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

      
3.เพื่อให้เรียนรู้การท างานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความส าเร็จในการ 

      
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
  

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝกึอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 

 
ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

             
     

วันปรับปรุงครั้งที่............... 
 

วันที่............................................................. 
   

ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

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

๑ แต่งต้ังคณะท างานจัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
ค าสั่งคณะท างาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                        

ท าจริง                         

๒ ด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

รายงาน
ความก้าวหนา้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖1 
ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                        

ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการติดต่อสถานที่จัดฝกึอบรม
และวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖1 
ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                        

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                        

ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ
รุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
จัดฝึกอบรมตามแผน 

110,700 
บาท 

ประจ าปี๒๕๖1 
ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                 

ท าจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
คกก.ประกัน

การฝึกอบรมฯ 
ผลการประเมิน

โครงการ 
ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                       

ท าจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศตาม 

      
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตวส์ามารถเพิ่มขีดความสามารถใหก้ับบุคลากรและองค์กรในการ 
แผนปฏิบัติการ :โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" รุ่น
ที่ 2 

 

ตอบสนองต่อสังคมสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

      
3.เพื่อให้เรียนรู้การท างานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคม และเพื่อความส าเร็จในการ 

      
พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝกึอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 
             

     
วันปรับปรุงครั้งที่............... 

 
วันที่............................................................. 

   
ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ แต่งต้ังคณะท างานจัดฝึกอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ค าสั่งคณะท างาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖
3 

แผน                        
ท าจริง                         

๒ 
ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงาน
ความก้าวหนา้ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖2 
ประจ าปี๒๕๖

3 
แผน                        

ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรมและวิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สถานที่ฝึกอบรมและ
วิทยากร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖2 
ประจ าปี๒๕๖

3 
แผน   

 
                  

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอ ผอ อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผอ.อนุมัติโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖2 
ประจ าปี๒๕๖

3 

แผน     
 

                

ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
โครงการฯรุ่นที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตามแผน 
110,700 

บาท 
ประจ าปี๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖
3 

แผน            


  
ท าจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 

คกก.ประกัน
การฝึกอบรมฯ 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจ าปี๒๕๖2 
ประจ าปี๒๕๖

3 
แผน                        

ท าจริง                         
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โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลและงานด้านทรัพยากรบุคคล จึงได้
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการ
ด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบุคคล มีความรู้ ความช านาญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะ
เป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า ซึ่งนอกจากเป็น
การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอัน
ดีให้กับบุคลากรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้บุคลากรงานบุคคลและงานด้านทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ดังกล่าว  

2.วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร

บุคคลที่ถูกต้อง 
๒. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคล ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ

และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 หน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน ๑-๒ วัน  
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การท าWorkshop/การท ากิจกรรม/ซักถาม 
 

๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ 
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8. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 8.1 ด าเนินการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานบุคคลและด้านทรัพยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 8.2 เสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติรายชื่อต่อ ผอ.ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 8.3 ส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนให้หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 8.4 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 8.5 สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรมต่อผอ.ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

9.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑0.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

11.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย  

12.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินและรายงานผลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบรายงานผลหลังเสร็จสิ้น

การฝึกอบรม 
 

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

ประจ าป ี๒๕๖4 
             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
วัตถปุระสงค ์ 1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากร 

      
บุคคลที่ถูกตอ้ง 

            
กลยทุธท์ี่๕ :พัฒนาการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหต้อบสนองต่อการด าเนนิการภายในองคก์รได้อยา่งมีประสทิธภิาพ 2. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนือ่ง และให้เห็นถึง 

แผนปฏบิตักิาร :โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงาน 
 

ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  

 
ของบุคลากรส านกัเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

   
              

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
  

ตัวชี้วดั ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลไดร้ับการพฒันาความรู้ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 70 
  

ปัจจัยทีส่นบัสนุนให้เกดิความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านกัฯ 
 

ค่าเปา้หมาย 
1 
โครงการ 

             

     
วันปรบัปรุงครั้งที.่.............. 

 
วันที.่............................................................ 

   
ที ่ กิจกรรมด าเนนิงาน ผู้รบัผดิชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เร่ิมต้น สิ้นสดุ สถานะ 

ปี พ.ศ. 
๒๕63     

ปี พ.ศ. 
๒๕๖4                 

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

๑ 
ด าเนนิการจัดหาหลกัสูตรฝกึอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                      

              ท าจริง                         

๒ 
เสนอหลกัสูตรเพือ่ขออนุมัตริายชื่อ
ต่อ ผอ.ส านกัฯ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อฝกึอบรม ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน   


                  

              ท าจริง                         

๓ 
ส่งรายชื่อพรอ้มค่าลงทะเบียนให้
หน่วยงานทีจ่ัดฝกึอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้ลงทะเบียน
ฝึกอบรม 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน     


                

              ท าจริง                         

๔ บุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน       


     

               ท าจริง                         

๕ 
สรุปผลและรายงานผลการฝกึอบรม
ต่อผอ.ส านกั และ คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                      

              ท าจริง 
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โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการน าพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันไม่
ว่ามนุษย์จะถูกจ าแนกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพ่ือให้แต่ละบุคคลได้สามารถใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่
ของผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิต
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า อีกทั้งยังปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีโดยสามารถน าทักษะในการน าความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเลือกใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมี
ความเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค ์
 การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้คณะดูงานมีความรู้ความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและฝึกทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทาง และประเด็นส าคัญ และกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และองค์กรในมิติต่างๆ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 40 คน  

4.สถานทีดู่งาน 
 1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. บริษัท ป.ต.ท. จ ากัด (มหาชน) 
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. ระยะเวลาดูงาน 
 จ านวน 2-3 วัน  
 

๖.วิธีการหรือขั้นตอนการดูงาน 
 6.1 ปฎิบัติตามก าหนดการ หรือขั้นตอนการดูงานที่หน่วยงานก าหนด 
 6.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานก่อนเข้ารับการดูงาน 
 6.3 สอบถาม บันทึก ถ่ายภาพหรือวีดิโอ 
 6.4 ประชุมสรุปผลและกล่าวขอบคุณหลังการดูงาน 
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๗.วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน 
 

๘.รายละเอียดหลกัสูตร       
 ๘.1 หัวข้อ : ภาพรวมในการบริหารจัดการองค์กร 
 ๘.2 ที่มาของหน่วยงานและความส าเร็จ  
 ๘.3 สถานที่และระบบในการผลิต 
 ๘.4 การจัดการภาวะวิกฤต และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

๘.5 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
๘.6 การด าเนินการด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ๘.7 การยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ือผลในการบริหารองค์กร 
 

๙. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน 
 9.2 ขออนุมัติในหลักการ เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 9.3 ด าเนินการของบประมาณตามแผน และยืมเงินส ารองจ่าย 
 9.4 ดูงาน ณ หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน 
 9.5 สรุปผลการดูงาน 
  

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะท างาน 
 เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 2 คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 256๒ดังนี้ 
 13.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 78,500 บาท 
        - ค่าท่ีพัก ที่ปรึกษาโครงการ 1 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 
        - ค่าที่พัก (ผู้เข้าร่วม คณะท างาน 42 คน) 21 ห้องๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 75,000บาท 
 13.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 52,800 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน 36,000 บาท 
  (จ านวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
        - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร เป็นเงิน 9,000 บาท 
  (จ านวน 45 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท) 
        - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้าร่วม คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร เป็นเงิน 36,000 บาท 
  (จ านวน 45 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 400 บาท) 
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 13.3 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 33,600 บาท 
  (จ านวน 2 คนๆ ละ 14 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.4 ค่ารถโดยสาร 1 คัน จ านวน 2 วันๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
 13.5 ค่าห้องประชุม 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 216,900 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโดยให้ผู้เข้าร่วมดูงานจัดท ารายงานผลของการดูงานเสนอ ผอ.ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ภายใน 30 วัน นับจากกลับมาจากสถานที่ดูงาน 
 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
ประจ าปี ๒๕๖2 

             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

      
2.เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและฝกึทักษะในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่มี 

 
กลยุทธ์ที่๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 

             แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

3.เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้และทราบทิศทางและประเด็นส าคัญและกระแสของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
ของบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

   
และองค์กรในมิติต่างๆ 

      
4.เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบังานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

 
หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มดูงานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

      ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 
             

     
วันปรับปรุงครั้งที่............... 

 
วันที่............................................................. 

   ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

                
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทีจ่ะไป คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้หน่วยงาน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี๒๕๖
1 

ประจ าป ี๒๕๖
2 

แผน 
 

                   
  ศึกษาดูงาน ท าจริง                         

๒ 
ขออนุมัติในหลักการเพื่อ
เดินทางไป คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการอนุมัติ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี๒๕๖
1 

ประจ าป ี๒๕๖
2 

แผน   
  

                
  ศึกษาดูงาน ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการของบประมาณตาม
แผน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้งบประมาณ 

216,900 
บาท 

ประจ าปี๒๕๖
1 

ประจ าป ี๒๕๖
2 

แผน     


  
 

            
  และยืมเงินส ารองจ่าย ท าจริง                         

๔ 
ดูงานณ หน่วยงานที่ติดต่อ
ประสานงาน คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ได้รับการดูงาน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี๒๕๖
1 

ประจ าป ี๒๕๖
2 

แผน       
    

 
     ท าจริง                         

๕ สรุปผลการดูงาน คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดู
งาน 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี๒๕๖
1 

ประจ าป ี๒๕๖
2 

แผน                      
    ท าจริง                         
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แผนพัฒนาบุคลากร ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์(ระยะสั้น) 
ประจ าปี 2561 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนี่งของกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ทันต่อโลก ต้องเสริมความสามารถด้วยการให้ได้รับการอบรม 
ซึ่งการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร ให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 โดยวิธีการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา คือ จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาภายนอก และเชิญวิทยากรมาให้การ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ประจ าปี 
  - เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งภายในส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะเทคนิค ที่จ าเป็นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีค่านิยมที่ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  - เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และส่วนตัว 
 

3. เป้าหมาย  
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าฯ พนักงานฯ ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

4. งบประมาณ 
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561 
 

5. ผู้รับผิดชอบ 
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

6. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  - ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักฯเพ่ือสรุปหัวข้อหลักสูตรที่จะน ามาพัฒนา
บุคลากรของส านักประจ าปี 2559 
  - จัดท าแผนโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  - เสนอแผนต่อผู้อ านวยการส านักฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
  - ด าเนินการตามแผนตามที่ได้รับความเห็นชอบ 
  - รายงานผล และประเมินผลการด าเนินการของโครงการ 
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7. ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 
2561 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
60 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
70 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
80 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคล
กรด้านฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
เท่ากับร้อยละ 
90 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลกร 
ด้านฝึกอบรม/
ประชุม 
/สัมมนาเท่ากับ 
ร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) _____________________ แผนพัฒนาบุคลากร ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (ระยะส้ัน)  _________________ 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาทุนมนุษย์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสมท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

           หน่วยงานเจ้าภาพ : คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตัวช้ีวัด :ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลค่าเป้าหมาย:ร้อยละ ๑๐๐ 

          งบประมาณโครงการ(รวมท้ังสิ้น) ___________________ 
งบประมาณประจ าปี ________________พ.ศ.๒๕๖๑_________________ 

แหล่งท่ีมา _______เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

    มาตรการ/แผนงานริเร่ิม/โครงการ _____________________________________________________________ ปรับปรุงคร้ังท่ี ________________ วันท่ี _________________ 

       
 

                     
ท่ี กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดขอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เร่ิมต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๐     ปี พ.ศ.๒๕6๑ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 

วิเคราะห์ปัญหาท่ีได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนภายใน
ส านัก 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๐ 

แผน X                           

ท าจริง                             

๒ 
พิจารณาว่า ณจุดใดของหน่วยงานที่ต้องมี
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๐ 

แผน X                           

ท าจริง                             

๓ 
จัดท าแผนโครงการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๐ 

แผน X X X                       

ท าจริง                             

๔ 
เสนอแผนต่อ ผอ.ส านักเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการท่ีขอ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๐ 

แผน     X                       

ท าจริง                             

๕ 
เสนอแผนท่ีผ่านการอนุมัติจากผอ.ต่อ
คณะกรรมการเงินทุน พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี ๒๕๖๐ 

แผน       X X                   

ท าจริง                             

๖ 
จัดส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหรือส านัก
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามท่ีได้รับอนุมัติ
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๐๐% 
งบเงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี ๒๕๖๑ 

แผน           X X X X X X X X X 

ท าจริง                             

๗ ประเมินผล 
คกก.บริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
๑๐๐% 

งบเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๑ 
แผน ด าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

ท าจริง                             
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 

1.หลักการและเหตุผล 
  

 ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในมิติต่างๆ เช่นด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน อันน ามาซึ่งการแตกแยกทางความคิด ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง
แข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะ
น าพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกันทางออกจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไม่ให้ยึดติดกับวัตถนุิยมจนเกินไป  

ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงเห็นควรจัดให้มี “การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จ าเป็นและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเพ่ิม
ผลิตภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ประกอบกับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท าให้บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับ และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการด าเนินชีวิตให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ และการด าเนินชีวิต โดย
ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มา 

ประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน 1 วัน  
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๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

๗.วิทยากร 
 - คณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นฆราวาส ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

- คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      7 ชั่วโมง 
 ๘.1 คุณธรรมจริยธรรมและหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๘.2 บริหารโลก บริโภคธรรม 
 ๘.3 การปฏิบัติธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๘.4 ท าดีวิถีพุทธ : ท าสิ่งที่มีประสิทธิผล อย่างคนมีประสิทธิภาพ 
 

๙. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9.1 ด าเนินการติดต่อประสานวิทยากร 
 9.2 ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 4 ประจ าปี 2565 
 9.3 ด าเนินการติดต่อสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
 9.4 ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม และเสนอ ผอ.อนุมัติในหลักการ 
 9.5 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนโครงการ 
 9.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

1๐.ที่ปรึกษาโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๒.คณะท างาน 
 เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน ๒ คน 
 

1๓.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย  
ประจ าปี 256๒-๒๕๖๕ดังนี้ 
 1๓.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 4,350บาท 
        - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 3 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,450บาท เป็นเงิน 4,350บาท 
 1๓.2 ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 9,450 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วม วิทยากร คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ เป็นเงิน 11,0๐๐บาท 

(จ านวน 55คนๆ ละ1มื้อๆ ละ 200 บาท 
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 1๓.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะท างาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน 3,850 บาท 
        (จ านวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท) 
 1๓.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 25,2๐๐ บาท 
        (จ านวน 3 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 13.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 49,400 บาท ( สี่หม่ืนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 

1๔.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลการฝึกอบรมใน 2 ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนรู้

หลังจากการฝึกอบรม จากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามและการสังเกต
พฤติกรรม 

1๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๖.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

ประจ าปี ๒๕๖2 
             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

      
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชวีิตใหก้ับบุคลากรส านกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าหลักคุฤณธรรม จรยิธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 1 

 
มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

      
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม 

   
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
  

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 
        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 

 
ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 

             
     

วันปรับปรุงครั้งที่............... 
 

วันที่............................................................. 
   

ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 
ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

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

๑ ด าเนินการติดต่อประสานวิทยากร 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
รายชื่อวิทยากร 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน  
         

  

ท าจริง     
         

  

๒ 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ด าเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
รายงานการประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน   


                  

ท าจริง                         

๓ ด าเนินการติดต่อสถานที่จัดฝกึอบรม 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
ได้สถานที่ฝึกอบรม 

เงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน     


                

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัดโครงการ
ฝึกอบรมและเสนอผอ.อนุมัติใน
หลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน       


 
     

ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
จัดฝึกอบรมตามแผน 

49,400 
บาท 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                       

ท าจริง                         

๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
คกก.บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖1 

ประจ าปี
๒๕๖2 

แผน                       

ท าจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

ประจ าปี ๒๕๖3 
             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

      
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชวีิตใหก้ับบุคลากรส านกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าหลักคุฤณธรรม จรยิธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 2 

 
มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

      
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม 

   
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 

        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 
             

     
วันปรับปรุงครั้งที่............... 

 
วันที่............................................................. 

   
ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕62 ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ด าเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน  


                  

ท าจริง                         

๒ 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 2 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน   


                  

ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน     


                

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน       


 

     
ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน                       

ท าจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖2 

ประจ าปี๒๕๖3 
แผน                       

ท าจริง                         
 

 



46 

 

๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
ประจ าปี ๒๕๖4 

             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

      
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชวีิตใหก้ับบุคลากรส านกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าหลักคุฤณธรรม จรยิธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 3 

 
มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

      
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม 

   
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 

        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 
             

     
วันปรับปรุงครั้งที่............... 

 
วันที่............................................................. 

   
ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕63 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ด าเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน  


                  

ท าจริง                         

๒ 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 3 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน   


                  

ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน     


                

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน       


 

     
ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                       

ท าจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                       

ท าจริง                         
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๕. แผนปฏิบัติการ (Action plan) 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

   
ประจ าปี ๒๕๖5 

             ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 
   

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

      
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชวีิตใหก้ับบุคลากรส านกัเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์ 

กลยุทธ์ที่ ๕ :พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าหลักคุฤณธรรม จรยิธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แผนปฏิบัติการ :โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรุ่นที่ 4 

 
มาประยกุต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ 

      
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรม 

   
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานเจ้าภาพ :คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

  
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 

        ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ :ความร่วมมือของบุคลากรในส านักฯ 
 

ค่าเป้าหมาย 1 โครงการ 
             

     
วันปรับปรุงครั้งที่............... 

 
วันที่............................................................. 

   
ที่ กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด สถานะ 

ปี พ.ศ. ๒๕64 ปี พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

๑ 
ด าเนินการติดต่อประสาน
วิทยากร 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อวิทยากร 
ไม่มี

ค่าใช้จ่าย 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน  


                  

ท าจริง                         

๒ 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินการจัดอบรมรุ่น
ที่ 4 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานการ
ประชุม 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน   


                  

ท าจริง                         

๓ 
ด าเนินการติดต่อสถานที่จัด
ฝึกอบรม 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้สถานที่ฝึกอบรม 
เงินทุน

หมุนเวียนฯ 
ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน     


                

ท าจริง                         

๔ 
ด าเนินการขออนุมัตจิัด
โครงการฝึกอบรมและเสนอผอ.
อนุมัติในหลักการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ได้รับการอนุมัติใน
หลักการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน       


 

     
ท าจริง                         

๕ 
ด าเนินการจัดฝึกอบรมตาม
แผนโครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดฝึกอบรมตาม
แผน 

49,400 
บาท 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                       

ท าจริง                         

๖ 
ติดตามและประเมินผล
โครงการ 

คกก.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลการประเมิน
โครงการ 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

ประจ าปี
๒๕๖3 

ประจ าปี๒๕๖4 
แผน                       

ท าจริง                         
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โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรของส านักโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0” 

1. หลักการและเหตุผล 
องค์กรต่างๆ รวมทั้ง ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กร พร้อมกันนั้นจึงต้องพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างาน
ในส านักงาน ในโรงงาน ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวันที่จะต้องชาญฉลาด 
รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยปรับทั้งการวางแผนการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การ
ปรับกระบวนการท างานให้เข้ากับยุค Thailand 4.0 การปรับและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ 
ทักษะ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรใน Thailand 4.0 ทั้งนี้ในเบื้องต้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกฝ่าย ให้เปิดใจรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค 
Thailand 4.0 รวมทั้งต้องมีความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการท างานและการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือให้พร้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล(Thailand 4.0) และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งได้มีการด าเนินการวางแผนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 

4. สถานที่จัดฝึกอบรม/สัมมนา 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานศึกษา / ส่วนราชการ /โรงแรมรีสอร์ท ในจังหวัดนครราชสีมา 

5. ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา 
ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง) 

6. วิธีการฝึกอบรม/สัมมนา 
การบรรยายแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

8. รายละเอียดหลักสูตร    7  ชั่วโมง 
 การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ (Planning & Strategy)  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (ITRisk Management )  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหารโครงการ 
 สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (Analytics) 
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 การบริหารงานด้านความปลอดภัย (Security Management) 
 การบริหารจัดการด้านเอกสาร (Document Management) 
 การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) 
 การทดลองลงมือ Workshop 
 Case Study 

9. งบประมาณในการด าเนินการ 
ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2562ดังนี้ 

9.1  ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 

- ค่าที่พัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 1,450 บาท 

9.2  ค่าอาหาร รวมเป็นเงิน 43,500 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมวิทยากร คณะท างาน และที่ปรึกษาโครงการ   

(จ านวน 87 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 34,800 บาท) 

- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร คณะท างาน และที่ปรึกษาโครงการ 

(จ านวน 87 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 8,700 บาท 

9.3 ค่าตอบแทนวิทยากร รวมเป็นเงิน 33,600 บาท 

  (จ านวน 2 คนๆ ละ 14 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท) 

 9.4 ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 วันๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 

 9.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวิทยากร เป็นเงิน 5,000 บาท 

 9.6ค่าเอกสารประกอบการอบรม (จ านวน 80 คนๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 16,000 บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 119,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการอบรม บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

12. คณะท างาน 
เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 4 คน 
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13.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ร้อยละ ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ท าแบบทดสอบ) 

14. การประเมินผลโครงการ 
 การประเมินโครงการ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ 

การประเมินหลักสูตร ใช้เครื่องมือแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง 
 

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรม/สัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
2. ผู้เข้าอบรม/สัมมนาสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ประจ าปี ๒๕62
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา : พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเทคโนโลยี
กลยุทธ์: จัดหาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และให้บุคลากรด้าน IT เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 สารสนเทศในองค์กร และวางแผนการบริหาร
แผนปฏิบัติการ : 3.1 โครงการส่งเสิรมทักษะความรู้ด้าน IT แก่บุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0”
ตัวช้ีวัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
วันปรับปรุงคร้ังท่ี............... วันท่ี..................................

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

๑ ท าหนังสือเชิญวิทยากร งานสารสนเทศ หนังสือตอบรับ
จากวิทยากร

ต.ค.-61 พ.ย.-61  

๒ ติดต่อสถานท่ี งานสารสนเทศ สถานท่ีฝึกอบรม ธ.ค.-61 ธ.ค.-61 

๓ ขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
และ เสนอ ผอ. สทช. อนุมัติในหลักการ

งานสารสนเทศ อนุมัติโครงการ ม.ค.-62 ก.พ.-62  

๔ แจ้งเวียนรายช่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบ งานสารสนเทศ ผู้เข้าอบรม
รับทราบ

มี.ค.-62 มี.ค.-62 

5 ด าเนินการจัดฝึกอบรม งานสารสนเทศ ด าเนินการได้
เรียบร้อย

เม.ย.-62 ก.ย.-62      

6 ติดตามและประเมินผลโครงการ งานสารสนเทศ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ

ก.ย.-62 ก.ย.-62 

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

หน่วยงานเจ้าภาพ : งานสารสนเทศ
ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ : ความร่วมมือของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี
กิจกรรมด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย เร่ิมต้น ส้ินสุด สถานะ

ปี พ.ศ. ๒๕61 ปี พ.ศ. ๒๕๖2

ร้อยละความรู้ ความเข้าใจหลักสตูรของผู้อบรม 
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โครงการจัดการความรู้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา ข้อ ๕.๔ การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และองค์
ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๐ ได้ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการ
รวบรวมองค์ความรู้ นอกจากนั้น กรมปศุสัตว์ยังได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑)พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการความรู้ ๒) การ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุก
ระบบ และ ๔)สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการความรู้ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
๒.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานในกรมปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ ๒.๒) ส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัยและนวัตกรรม (R2R)  ๒.๓) พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ 
(Capacity Building) แก่บุคลากรทุกระดับ และ ๒.๔การจัดท าคลังความรู้กรมปศุสัตว์  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์ข้างต้นสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามค าสั่งส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ที่ ๑๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือด าเนินการการ
จัดการความรู้ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้  และสร้าง
บรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society ) 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการความรู้ของสทช. 

๒. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของ สทช.ให้มีความรู้ด้านจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถน าความรู้
ที่มีอยู่ในบุบคล หรือได้รับจากการถ่ายทอดมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคกระบวนการ วิธีการการท างานที่ดีขึ้น 
หรือได้นวัตกรรมใหม่  
 ๓. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอองค์ความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

การด าเนินงาน 
      ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลักได้แก่ 
 ๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัยนวัตกรรม 
 ๓. การจัด KM day: ลานโชว ์ลานแชร์ (ความรู้) ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
 ๔. การติดตามประเมินผล  รายงานสรุปและเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ 
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งบประมาณ 

ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕  รวม ๕๑,๗๐๐ บาท 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้   ๖,๐๐๐ บาท 
๒. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจ าสู่    
   งานวิจัยนวัตกรรม 

 ๑๘,๗๐๐บาท 

๓. การจัด KM day: ลานโชว ์ลานแชร์ (ความรู้) ประจ าปี ๒๕๖๒  ๒๕,๕๐๐บาท 

รายละเอียดแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 
 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีความเข้าใจเรื่องการ 

    จัดการความรู้  กระตุ้นให้มีการตื่นรู้ และมีทัศนคติต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานตลอดเวลา 
  ๒. เพ่ือให้บุคลากรทราบแนวทางและแผนการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักฯ  
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ประมาณ ๓๐๐ คน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
 

ระยะเวลา ๑ วัน 
 

วิธีด าเนินการ ๑. จัดท าป้ายหรือสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ติดตามบอร์ดและแจกไปยังหน่วยงานต่างๆ 
 ๒. จัดการประชุมบุคลากรทั้งหมด เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง ท าความเข้าใจและผลักดันให้จัด

กิจกรรมจัดการความรู้ประจ าปี ๒๕๖๒อย่างน้อย ๒ ครั้ง ภายในไตรมาศแรกของปีงบประมาณ 
 

งบประมาณ      ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  ค่าเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓๐ ชุดๆ ละ ๒๐๐ บาท ๖,๐๐๐   บาท 
   
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัยนวัตกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ๒.๑  เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีกระบวนการวิเคราะห์และมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจาก 
  งานประจ าได้อย่างเป็นระบบ จนได้ผลลัพธ์ที่น ามาแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนและการ 
บริการให้ดีขึ้นได้จริง 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีแนวคิด และทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาในงานประจ า 

  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มงาน การถ่ายทอดความรู ้และการน าผลลัพธ์ไปใชเ้พ่ือแก้ปัญหางานประจ า 
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์จ านวน ๑๐๐ คน 
 
ระยะเวลา ๑ วัน 
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วิธีด าเนินการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย“Routine to Research, R2R  
 

สถานที่  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 

งบประมาณ  ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  ค่าวิทยากร ๑ท่าน (ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๗ ชั่วโมง)   ๔,๒๐๐   บาท 
  ค่าอาหารกลางวันส าหรับ ๑๐๐ คน มื้อละ ๗๐ บาท/คน/ครั้ง  ๗,๐๐๐   บาท 
  ค่าอาหารว่างส าหรับ ๑๐๐ คน มื้อละ ๓๐ บาท จ านวน ๒ มื้อ ๖,๐๐๐   บาท 
  ค่าจัดท าเอกสารส าหรับการอบรม     ๑,๕๐๐   บาท  
      รวม  ๑๘,๗๐๐   บาท 
 

หมายเหตุ กรณีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอ่ืนตามความจ าเป็น 
 
กิจกรรมที่ ๓ การจัด KM day: ลานโชว์ ลานแชร์ (ความรู้) ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน ด้วยวิธีการน าเสนอที่เข้าใจง่าย สามารถน าความรู้มาขยายผล รวมทั้งได้รับความรู้
นอกเหนือจากความรู้ในหน้าที่ของตน เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่สนับสนุนให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  มีการพฒันาและมีการบูรณาการด้านความรู้ตลอดเวลา 

 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ ประมาณ ๓๐๐ คน 
 

ระยะเวลา ๑ วัน 
 

วิธีด าเนินการ ๑. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการความรู้ในรูปแบบบอร์ดหรือโปสเตอร์  
    และการน าเสนอผลการจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน 

  ๒. การจัดเวทีเสวนา 
  ๓. การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
 
สถานที่  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 

งบประมาณ ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
  

  - ค่าจัดท าเอกสารนิทรรศการ ชุดละ ๕๐ บาท    
   จ านวน ๓๐๐ ชุด     เป็นงิน    ๑๕,๐๐๐บาท 

        - ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อละ ๓๕ บาท ๓๐๐ คน           เป็นเงิน   ๑๐,๕๐๐  บาท 
       รวม             ๒๕,๕๐๐  บาท  
 



55 

 

หมายเหตุ กรณีค่าใช้จ่ายบางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยจากรายการอ่ืนตามความจ าเป็น 
 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 

   ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์  
คณะท างาน  
  คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
การประเมินผลโครงการ 
 

 การกรอกแบบสอบถามการประเมินผล 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบมาก

ขึ้น  
๒. ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์มีองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 

จากงานประจ าสู่งานวิจัยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสทช. และกรมปศุสัตว์ 
๓. เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน สทช.  และอาจเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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แผนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่จะต้องท าการ
สังเกต เก็บข้อมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การปรับปรุงงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเห็นความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ ข้อมูลที่
ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนา
บุคลากร และเป็นข้อมูลในการพิจารณาการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การให้ผลประโยชน์ตอบแทนเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เล็งเห็นความส าคัญในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ได้รู้จักเครื่องมือขั้นตอน และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลรวมถึงการน าผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา เข้าใจแนวทางการก าหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จ าเป็นในการบริหารผลงาน 
2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจทักษะที่จ าเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลฯรวมถึงแนวทางการ

น าผลการประเมินฯไปใช้ในทางปฏิบัติให้เข้าใจแนวคิด หลกัการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
บริหารงาน 

2.3 เพ่ือให้รู้จักเครื่องมือขั้นตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
2.4 เพ่ือให้มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบฯที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการน าผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้อง 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 
 

4.การด าเนินงาน 
 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 - กิจกรรมการอภิปราย/บรรยาย 

- การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- การจัดท าแบบสอบถาม 
- การติดตามประเมินผล รายงานสรุป และเผยแพร่ 

 

5.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจ าปี 2562-2565 
 

6.ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

8.คณะท างาน 
 เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
 

9.การประเมินผลโครงการ 
แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการน าผลการประเมิน

ไปใช้ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2. บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งส านัก 

๑1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน” 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  

 การวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ให้
ความส าคัญกับการวางแผนเพ่ือเตรียมบุคลากร ทดแทนในต าแหน่งงานระดับต่างๆ โดยการค้นหาศักยภาพของ
บุคลากร และพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทิศทางที่ได้วางแผนไว้ แต่การสรรหาบุคลากรที่เก่ง มี
ความรู้ความสามารถ มาปฏิบัติงานในระดับต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความสามารถของผู้บริหารในองค์การ ที่
จะต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมตามความคาดหมายไว้ ได้อย่างมีคุณภาพ 
และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการท าหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอด าเนินการอบรมหลักสูตร “การวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน”เพ่ือให้
บุคลากรและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการให้ตรงตามแผนทดแทนต าแหน่ง
งาน ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการวางแผนและการจัดท าในการสืบทอด

ต าแหน่ง 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจกระบวนการพัฒนาพนักงาน 
2.3 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และสรรหาพนักงาน ที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการของ

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ที่ก าหนดไว้ได้ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน ๕0 คน  
 

4.สถานที่จัดฝึกอบรม 
 โรงแรม/รีสอร์ท ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน ๑-๒ วัน  
 

๖.แผนปฏิบัติการวิธีการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อภิปราย/บรรยาย/การท าWorkshop/การท ากิจกรรม/ซักถาม 
 

๗.วิทยากร 
 วิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๘.รายละเอียดหลักสูตร      14ชั่วโมง 
 ๘.1 หลักการ ความหมาย ประโยชน์ ความส าคัญของ Succession Plan 
 ๘.2 เข้าใจความแตกต่างของ Succession , Talent Management และ Career Path 
 ๘.3 บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า Succession Plan 
 ๘.4 ความจ าเป็นของการจัดท า Succession Plan ในองค์การ 

๘.5 องค์ประกอบและข้ันตอนการจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน 
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๘.6 การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนต าแหน่งงานและขั้นตอนของการวางแผน 
๘.7 แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหา ความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
8.8 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถสูง 
8.9 วิธีการประเมินเพ่ือค้นหาผู้มีความสามารถ 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - การประเมินศักยภาพ 
 - การประเมินความสามารถในงาน 
8.10 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs)  

 

๙.ที่ปรึกษาโครงการ 
 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

1๑.คณะท างาน 
 เจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน ๓คน 
 

1๒.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 256๒-๒๕๖๕ดังนี้ 
 1๒.1 ค่าเช่าที่พัก รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
        - ค่าท่ีพัก (วิทยากร) 2 คนๆ ละ ๒ คืนๆ ละ 1,450บาท เป็นเงิน 5,800 บาท 
 1๒.2 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม วิทยากร คณะท างาน ที่ปรึกษาโครงการ  
เป็นเงิน ๔4,๘๐๐บาท (จ านวน ๕๖คนๆ ละ2มื้อๆ ละ 400บาท) 
 1๒.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คณะท างาน ที่ปรึกษาฯ และวิทยากร เป็นเงิน ๑1,๒๐๐บาท 
        (จ านวน ๕๖คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ ๕0 บาท) 
 1๒.4 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐บาท 
        (จ านวน 2คน ๑4ชม.ๆ ละ 1,200 บาท) 
 1๒.5 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 10,๘00 บาท 
 1๒.6 ค่าห้องประชุม 2 วันๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๑2๒,๒0๐  บาท ( หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา บางรายการไม่เพียงพอ ขอถัวเฉลี่ยกับรายการอ่ืนๆ ให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย 
 

1๓.การประเมินผลโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 

 
 



62 

 

1๔.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม 
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ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม 
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ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม 
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ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม 
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ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้าร่วมอบรม 
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โครงการจัดท าโครงสร้างบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย  
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์

โครงสร้างองค์กร จัดได้ว่าเป็นงานทางการบริหารที่ส าคัญของผู้บริหาร เพ่ือให้ระบบงานเป็นไปได้
ด้วยดี เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน องค์กรจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับ
ระบบงาน ซึ่งมักจะมีการจัดกลุ่มไว้ด้วยผังองค์การ (Organization Chart) เพ่ือให้ทุกคนรู้ว่าจะต้องท าอะไรกับ
ใครภายในองค์กร และต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติงานตามความต้องการขององค์กร   

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าโครงสร้างองค์กรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น ามาเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสาร สร้างค าอธิบายให้กับคนในองค์กรให้เข้าใจในระดับเดียวกัน น าไปสู่การสร้างหรือหล่อหลอมในเรื่อง
ของค่านิยมร่วมและก าหนดพฤติกรรม รวมถึงการสร้างพันธะด้านจิตใจระหว่างคนในองค์กร ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้างองค์กรขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือแบ่งงานกันท า โดยแยกออกเป็นแต่ละงาน แต่ละแผนกตามความเหมาะสม 

๒. เพ่ือมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้แต่ละคน ท าตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของแต่ละคน 
 ๓. เพ่ือประสานงานให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ตลอดทั้งส านักฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 
 ๔. เพ่ือก าหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ 

๕. เพ่ือจัดสรรอัตราก าลังของส านักฯ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 ๒. ด าเนินการประชุมวางแผนการจัดท าโครงสร้างส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์   
 ๓. จัดท าโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนฯ เห็นชอบ 
 ๔. น าเสนอโครงสร้างที่คณะกรรมการบริหารทุนฯ เห็นชอบ เสนอต่อกระทรวงการคลังเพ่ืออนุมัติ
โครงสร้าง 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  

 
 

งบประมาณ     
 จะด าเนินการขออัตราก าลัง หลังจากจัดท าโครงสร้างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เสร็จเรียบร้อย 
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ที่ปรึกษาโครงการ 

- คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-    ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

  
คณะท างาน  

- คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว์ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
การประเมินผลโครงการ 
 

๑. ติดตามข้ันตอนการด าเนินงานโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอต่อผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน 
๓. มีการเผยแพร่โครงสร้างองค์กรต่อบุคลากรของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือมีโครงสร้างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ครอบคลุม และรองรับกับกระบวนการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือได้กรอบอัตราก าลังคนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
๓. เพ่ือก าหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลังและได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
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แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1. เสริมสร้างบุคลากรให้
สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติการ และการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เสริมสร้างบุคลากรให้
สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติการ และการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้บุคลากรของ สทช.มี
ขีดความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ และ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดี 

1. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "เตรียมความ
พร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ ประเทศ
ไทย 4.0" รุ่นที่ 1 ปี 2562 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. จัดท า จัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู้รวมของ
องค์กรให้ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

2. เร่งรัดการจัดท า จัดเก็บ
และเผยแพร่องค์ความรู้รวม
ขององค์กรให้ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน 

1. โครงการจัดการความรู้ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

3. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ตอบสนองต่อการด าเนินการ
ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
ตอบสนองต่อการด าเนินการ
ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการศึกษาดูงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 
1 ประจ าปี 2562 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
4. พัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4. พัฒนาการใช้ระบบ
สารสนเทศบริหารทรัพยากร
บุคคล 

เพ่ือให้บุคลากรของ สทช.มี
ขีดความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพรอบรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม มีจิตบริการ และ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดี 

1. โครงการส่งเสริมทักษะ
ความรู้ด้าน IT แก่บุคลากร
ของส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์หลักสูตร 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารในยุค 
THAILAND 4.0” 

ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ 
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

5. ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

1. แผนการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ ประจ าปี ๒๕๖๒-
๒๕๖๕ 

ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าแผน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

6. บริหารอัตราก าลังให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. ปรับปรุงการบริหาร
อัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การวางแผน
ทดแทนต าแหน่งงาน” 

ร้อยละความส าเร็จของ
ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

3. 2.โครงการจัดท าโครงสร้าง 
บุคลการเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ร้อยละความส าเร็จ
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง

ได้รับความเห็นชอบจา
กระทรวงการคลัง 

 

 




