รายงานผลดาเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว จานวน 32 โครงการ
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
3. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังและบริหารกาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการ
ของกรมปศุสัตว์
4. โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตาแหน่งประเภทอานวยการส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์
5. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์
6. แผนการจัดทาระบบบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
7. โครงการกาหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การคัด เลื อ กผู้ สื บ ทอดต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บเชี่ ยวชาญ
(Succession Plan)
8. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตรากาลัง
9. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท าผลงานวิ ช าการเพื่ อ ประเมิ น เลื่ อ นต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของบุ ค ลากร
กรมปศุสัตว์
10. โครงการจัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual)
11. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
12. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
13. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
14. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)
16. โครงการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
17. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จาเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์
18. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD)
19. โครงการจัดทา Handbook สาหรับปศุสัตว์อาเภอ
20. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
21. กิจกรรมการประกาศอัตราว่างให้ทราบโดยทั่วกัน
22. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการดาเนินงาน ITA
23. โครงการการจัดการข้อร้องเรียน
24. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
25. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
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26. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
27. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์
28. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
29. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยกิจกรรม 5 ส
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดาเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
31. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2565-2568
32. โครงการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. บางโครงการอาจไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากนโยบายหรือบริบทอื่นที่เกี่ ยวข้อง
เช่น ระยะเวลาไม่สอดคล้อง หรือ ระบบไม่พร้อมใช้งาน รอผลการพิจารณาจากกระทรวง และ
สถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น
2. การออกแบบเครื่องมือและวิธีการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาปัญหาและวางแผนปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนเร่งรัดการดาเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือและวิธีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง
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รายงานผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน
โครงการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2565-2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดาเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการการจัดการข้อร้องเรียน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการดาเนินงาน ITA
กิจกรรมการประกาศอัตราว่างให้ทราบโดยทั่วกัน
โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
โครงการจัดทา Handbook สาหรับปศุสัตว์อาเภอ
โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD)
โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จาเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว์
โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตรากาลัง
โครงการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (Succession Plan)
แผนการจัดทาระบบบริหารจัดการกาลังคนคุณภาพ
โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์
โครงการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตาแหน่งประเภทอานวยการส่วนกลางของกรมปศุสัตว์
โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังและบริหารกาลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์
โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
0
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รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป



2 โครงการติดตามและประเมินผลการใช
อัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว



3 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและ
บริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการ
สูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุ
ราชการของกรมปศุสัตว



4 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนง
ประเภทอํานวยการสวนกลางของกรม
ปศุสัตว



ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
ระดับ
(1-5)
รวบรวมและเสนอแผนกลยุทธการ
4 สถานการณโรคระบาดและ
บริหารทรัพยากรบุคคล ใหผูบริหาร
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
เห็นชอบ (รอบ 6 เดือน)
สงผลใหการดําเนิน
โครงการอาจไมเปนไปตาม
วางแนวทางในการตรวจสอบ
2 สถานการณโรคระบาดและ
ติดตาม การใชอัตรากําลังทุก
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ประเภทของแตละหนวยงานใน
สงผลใหการดําเนิน
สังกัดกรม
โครงการอาจไมเปนไปตาม
ทบทวนผลการใชอัตรากําลังของ
1
กรมปศุสัตว ประกอบการบริหาร
อัตรากําลัง โดยวิเคราะห สรุปผล
และขอเสนอแนะการดําเนินการใน
ปที่ผานมา
วางแนวทางในการดําเนินการจัดทํา 1 การดําเนินโครงการขึ้นอยู
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
กับนโยบายของกรม
(Career Path) ตําแหนงประเภท
เนื่องจากการดําเนินการ
อํานวยการสวนกลางของกรม
ยอมกระทบตอบุคลากรม
ปศุสัตวในระดับสูง
รายละเอียด

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการดําเนินงานและ
ปรับระยะเวลาใหเหมาะสม
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการดําเนินงานและ
ปรับระยะเวลาใหเหมาะสม

ดําเนินการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลอยาง
รอบคอบเพื่อใหการวางแผน
เสนทางฯ เปนไปอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากร
ในภาพรวม

ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

ผลดําเนินการ
รายละเอียด

5 โครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Path) ของกรมปศุสัตว



รวบรวมขอมูล ผลกระทบ หรือ
ขอเสนอแนะของการดําเนินงาน
ตามแผนเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
ผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว



7 โครงการติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน



ศึกษารายละเอียดการประเมิน
บุคคลและผลงานวิชาการ ปญหาที่
พบจากการดําเนินการ และ
แนวทางปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการดําเนินการ
ออกแบบเครื่องมือและรายละเอียด
แนวทางการสํารวจความคิดเห็น
พรอมแจงเวียนและชี้แจงขอมูลให
หนวยงานในกรมปศุสัตวทราบและ
ดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
ระดับ
(1-5)
1 การดําเนินการในภาพรวม
อาจไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของ
บุคลากรมปศุสัตวทั้งหมดได
1

2

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

พิจารณาปรับปรุงแนวทางที่
เหมาะสมเพื่อประโยชนของ
กรมปศุสัตวเปนสําคัญ และ
สามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคลากรใน
ภาพรวมได
สถานการณโรคระบาดและ ดําเนินการปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
ขั้นตอนการดําเนินงานและ
สงผลใหการดําเนิน
ปรับระยะเวลาใหเหมาะสม
โครงการอาจไมเปนไปตาม
แผน
- การเลือกใชเครื่องมือใน - ศึกษาวิธีการเลือกใช
การออกแบบสอบถามให เครื่องมือในการตอบ
เหมาะสมกับการเก็บ
แบบสอบถาม
รวบรวมขอมูล
- ศึกษาหลักเกณฑและวิธี
- การตั้งขอคําถามไม
ประเมินผลการปฏิบัติ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ราชการใหละเอียด

ที่

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาบุคลากร

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

1 แผนการจัดทําระบบบริหาร
จัดการกําลังคนคุณภาพ
2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 66 (HRD Plan 64 - 66)
3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรกรม
4 โครงการพัฒนาชุดทักษะที่
จําเปนอนาคต (Future
Skill) ของบุคลากรกรมปศุ
5 โครงการจัดการความรู ของ
กรมปศุสัตว (KM DLD)
6 โครงการจัดทํา Handbook
สําหรับปศุสัตวอําเภอ

ผลการดําเนินการ
รายละเอียด

ดําเนินการบริหารจัดการกําลังคน
คุณภาพ (HiPPS/นักเรียนทุน/New
Wave)
กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนา
บุคลากรตามยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรมปศุสัตว
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําชุดทักษะที่
จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ
บุคลากรกรมปศุสัตว








รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา Handbook
สําหรับปศุสัตวอําเภอ

ปญหา-อุปสรรค

ระดับ
1-5
2

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

-

-

3

-

-

1

ยังไมไดดําเนินการฝกอบรม
หลักสูตรดิจิทัลสําหรับ
ผูบริหาร/อํานวยการ

ปรับแผนการพัฒนาเปน
รูปแบบการเรียนรูดวยตัวเอง
มากขึ้น

1

- ยังไมไดดําเนินการเนื่องจาก
สถานการณโรคระบาด
1

ปรับรูปแบบการดําเนินการ

-

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

ผลดําเนินการ
รายละเอียด

1 โครงการปรับปรุงฐานขอมูลของ
บุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง
เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน
2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่
ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรม
ปศุสัตว



ดําเนินการสํารองขอมูลสารสนเทศ
(Back up) ตามกําหนดเวลา



3 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรกรมปศุสัตว



4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับใชในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)



เตรียมจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูล
บุคลากร โดยใชแบบสํารวจผาน
ระบบออนไลน
ดําเนินการรวบรวมขอมูล และ
ปรับปรุงโปรแกรมการใชงานที่มีอยู
ใหเชื่อมโยงกับระบบงานของ
สํานักงาน ก.พ.
ดําเนินการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ (PMs) ของขาราชการ
กองการเจาหนาที่ ในระบบ DPIS
รอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน

ระดับ
(1-5)
3
3

3

3

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(Succession Plan)
2 โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการตามกรอบอัตรากําลัง

√

3 กิจกรรมการประกาศอัตราวางให
ทราบโดยทั่วกัน

√

√

ผลดําเนินการ
รายละเอียด
ทบทวนการจัดทําแผนสืบสอด
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ
อยูระหวางดําเนินการประกาศขึ้น
บัญชีและเรียกรายงานตัวบรรจุเขา
รับราชการ
ไดประกาศอัตราวาง ตําแหนงนาย
สัตวแพทย และนักวิชาการสัตวบาล
ซึ่งมีผูประสงคขอยาย และได
ดําเนินการยายเรียบรอยแลว

ระดับ
(1-5)
1

4

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ

เนื่องจากไดมีการแพรระบาด เรงรัดการดําเนินการและ
ของโรคโควิด 19 ทําใหการ ปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวัง
ดําเนินการไมสามารถดําเนิน ปองกัน และควบคุมการ
ตามแผนปฏิบัติการได
แพรระบาดโรคโควิด 19

5
-

-

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม
ที่

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ดําเนินการ ยังไมได
แลว ดําเนินการ

ผลดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ
(1-5)
3

1 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของกรมปศุสัตวในการ
ดําเนินงาน ITA



2 โครงการการจัดการขอรองเรียน



3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู
ดานคุณธรรมและจริยธรรมกับ
บุคลากรกรมปศุสัตว
4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู
ดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว
5 โครงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
6 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
กรมปศุสัตว



นําเขาขอมูลผูมีสวนไดเสียภายใน
และขอมูลผูมีสวนไดเสียภายนอก
ในระบบ ITAS เพื่อเตรียมพรอมรับ
การประเมิน
รับเรื่อง สงเรื่อง ติดตาม และจัดทํา
รายงานสรุปเสนอกรมปศุสัตว
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม



ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

4



ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

4



สรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดี
กรมปศุสัตวพิจารณาเห็นชอบและ
ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก

5

4
4

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข/
ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ
ที่

ดําเนินการ ยังไมได
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
แลว
ดําเนินการ

1 โครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุ
สัตว
2 โครงการการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ดวยกิจกรรม 5 ส



3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายการมีสวนรวมการ
ดําเนินการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต
4 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว ป 2565-2568



5 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจัด
สวัสดิการของกรมปศุสัตว







ผลดําเนินการ
รายละเอียด
หนวยงานกําหนดแผนกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพชีวิตป 64 ของหนวยงาน/
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
กําหนดนโยบาย แตงตั้งคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ กําหนดมาตรฐาน จัดทําแผน
แนวทางการดําเนินกิจกรรม เผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดทําคูมือ/ Big Cleaning
Day และดําเนินกิจกรรม 5 ส
กําหนดใหหนวยงานแตงตั้งเครือขายการมี
สวนรวมการดําเนินการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต / ตรวจสอบและเตรียมปรับปรุงขอมูล
เครือขายใหเปนปจจุบัน
ทบทวน ประเมินผลติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว ป
2560-2564/หนวยงานแตงตั้งเครือขาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อจัดทําแผนฯ
สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลความพึง
พอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของ
กรมปศุสัตว

ระดับ
(1-5)
2

2

2

1

1

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
ฝายบริหารทั่วไป
ที่
1

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพพยากรบุคคล (Work
Manual)

ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ


ผลดําเนินการ
รายละเอียด
ทําหนังสือแจงเวียนกลุม/ฝายของ
กองการเจาหนาที่จัดทําผัง
กระบวนงานเฉพาะงานหลักที่สําคัญ

ระดับ
(1-5)
1

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

