
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) (รอบ 12 เดือน) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ท่ีดำเนินการแลว จำนวน 33 โครงการ 

1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

2. โครงการวิเคราะหอัตรากำลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว 

3. โครงการติดตามและประเมินผลการใชอัตรากำลังของหนวยงานกรมปศุสัตว 

4. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังและบริหารกำลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการของ

 กรมปศุสัตว 

5. โครงการจัดทำเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหนงประเภทอำนวยการสวนกลางของ

 กรมปศุสัตว 

6. โครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว 

7. แผนการจัดทำระบบบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ 

8. โครงการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

 (Succession Plan) 

9. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการตามกรอบอัตรากำลัง 

10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเลื่อนตำแหนงสูงข้ึนของบุคลากร 

  กรมปศุสัตว 

11. โครงการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual) 

12. โครงการปรบัปรุงฐานขอมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง เท่ียงตรง และเปนปจจุบัน 

13. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูท่ีใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

14. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมปศุสัตว 

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพ่ือใชสำหรับการลา 

 (ระบบ online) 

16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใชในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) 

17. โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีทันสมัยภายในกรมปศุสัตว 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 

19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปน

 รัฐบาลดิจิทัล 

20. โครงการพัฒนาชุดทักษะท่ีจำเปนอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว 

21. โครงการจัดการความรู ของกรมปศุสัตว (KM DLD) 

22. โครงการจัดทำ Handbook สำหรับปศุสัตวอำเภอ 

 

 



2 
 
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีดำเนินการแลว จำนวน 33 โครงการ (ตอ) 

23. โครงการประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแตงต้ังใหดำรง

 ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว 

24. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของกรมปศุสัตวในการดำเนินงาน ITA 

25. โครงการการจัดการขอรองเรียน 

26. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว 

27. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว 

28. โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

29. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว 

30. โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว 

31. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส 

32. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการมีสวนรวมการดำเนินการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

33. โครงการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

- มีบางโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ท่ีไมสามารถดำเนินการไดจนแลวเสร็จครบทุกข้ันตอนตามแผนท่ีกำหนด 

 (Action Plan) เนื่องจากในระหวางป 2565 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงเปนระยะ ประกอบกับมีการเกิดโรคระบาดในสัตว ทำใหไมสามารถดำเนิน

 กิจกรรมในบางข้ันตอนไดตามระยะเวลากำหนด 

 

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงข้ันตอน/วิธีการดำเนินงาน สำหรับแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566         

 ใหสามารถรองรับการทำงานในชวงท่ีมีสถานการณโรคระบาดเพ่ือลดปญหาในการดำเนินงาน 

2. กำหนดแนวทาง/มาตรการสำหรับควบคุม ปองกัน หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงท่ีทำใหการดำเนินการลาชา

 หรือไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

 





ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ

 (1-5)
1 โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(Work Manual)

P - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 5

หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการโปรดระบุในรายงานผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน

รำยงำนผลด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ (1-5)

1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของ ✓  -  - ทบทวนแผนการด าเนินการและก าหนดแนวทางการ 5  -  -

บุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง

เท่ียงตรง และเป็นปัจจุบัน  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการน าเข้าข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล สามารถด าเนินการ

ได้ตามแผนให้ถูกต้อง เท่ียงตรงเป็นปัจจุบัน

 - ด าเนินการส ารองระบบข้อมูลสารสนเทศ (Backup)

 ตามก าหนดเวลา

 - ด าเนินการแจ้งเวียนขอข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานราชการ เพ่ือปรับปรุงและบันทึกข้อมูลในระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

 - ด าเนินการแจ้งเวียนการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

(DPIS) พร้อมคู่มือการเข้าใช้งานเพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน า

การใช้ระบบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์

กองการเจ้าหน้าท่ี

 - ด าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ า และพนักงานราชการ ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมชอบ

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ (1-5)

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจของ ✓  -  - ทบทวนแผนการด าเนินการและก าหนดแนวทางการส ารวจ 5  -  -

ผู้ท่ีใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร ความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร

กรมปศุสัตว์  - ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรและมีการแก้ไขการ

เข้าระบบ DPIS ในกรณีผู้ใช้งานเข้าระบบไม่ได้ (Login error)

ในทันทีท่ีได้รับการแจ้งโทรศัพท์

 -ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร โดยใช้แบบส ารวจผ่านระบบออนไลน์

 - ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

 - ประเมินสรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  ได้ร้อยละ 98.77

 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหาร เม่ือ

วันท่ี 26 กันยายน 2565

3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ✓  -  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ 3  -  -

บุคลากรกรมปศุสัตว์ ฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

 - รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูล

บุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน

 - อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล และปรับปรุงโปรแกรม

การใช้งานท่ีมีอยู่ให้เช่ือมโยงกับระบบงานของส านักงาน ก .พ.



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ (1-5)

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ ✓  -  - จัดท าแผนการด าเนินการ (Action Plan) และก าหนด 3 เน่ืองจาก ส านักงาน ก.พ.  -

งานระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคล

แนวทางการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ในระบบ DPIS ส าหรับ จะเปล่ียนจาก DPIS

ระดับกรม (DPIS) เพ่ือใช้ส าหรับ บุคลากรสังกัดส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ Version 5 เป็น DPIS

การลา (ระบบ online)  - ศึกษา ข้ันตอน วิธีการด าเนินการ การลาในระบบ DPIS Version 6 โดยจะเร่ิม

Version 6 เพ่ือแจ้งเวียนให้หน่วยงานส่วนกลางในพ้ืนท่ีพญาไท ด าเนินการลาระบบ 

ด าเนินการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ในระบบ DPIS online ได้ประมาณ

รอบ 1 เมษายน 2566

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ✓  -  - ด าเนินการ Update ระบบ DPIS เป็น Version 5.0 release 5  -  -

สารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการ 5.2.1.51

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(PMs)

 - ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS ให้ครบถ้วน

ถูกต้อง เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน

 - ทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (PMs)

ในระบบ  DPIS และแจ้งเวียนให้ทราบและด าเนินการ

 - ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) ของ

ข้าราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี ในระบบ DPIS  รอบการ

ประเมินท่ี 1  (1 เมษายน 2565)

 - อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)

ของข้าราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี ในระบบ DPIS  รอบการ

ประเมินท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ (1-5)

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ

6 โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสาร ✓  -  - ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการ (Action Plan) และก าหนด 5  -  -

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี แนวทางพัฒนาช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากร

ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว์ บุคคล

 - ศึกษาข้ันตอน วิธีการพัฒนาช่องทางการขอคัดส าเนา ก.พ.7

ผ่านระบบ Online

 - ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ หรือทาง QR Code ให้บุคลากร

ในกรมปศุสัตว์รับทราบโดยท่ัวกัน

 - ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอคัดส าเนา ก.พ.7 ในระบบ

Online โดยผู้ขอรับบริการต้องสแกนส าเนาบัตรประชาชนแนบ

เพ่ือยืนยันตัวตน และจัดส่งส าเนา ก.พ.7 ตามท่ีข้าราชการได้

 - ติดตามและประเมินผล การขอคัดส าเนา ก.พ.7 ระบบ

Online และสรุปผลรายงานการย่ืนค าร้องขอคัดส าเนา ก.พ.7

เสนอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ

เพ่ือพิจารณาอนุญาตเป็นประจ าทุกเดือน



รายละเอียด ระดับ

1-5

1 แผนการจัดท าระบบบริหาร

จัดการก าลังคนคุณภาพ

✓

1. ตรวจสอบคลังรายช่ือบุคลากรก าลังคนคุณภาพ 

กรมปศุสัตว์ (DLD Talent Pool) 

2. ด าเนินการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 

(HiPPS/นักเรียนทุน/New Wave)

3. ด าเนินการพัฒนาก าลังคนคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

4. สรุปผลการพัฒนา

4
ด้วยสถานการณ์โรค

ระบาดท้ังในคนและใน

สัตว์ ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ี

กรมไม่สามารถด าเนินการ

เข้ารับการพัฒนาได้ตาม

ก าหนด

ปรับรูปแบบการพัฒนา

ให้มีความยืดหยุ่น ใน

ด้านเวลาและสถานท่ี

 -

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 -

 66 (HRD Plan 64 - 66)

✓

1. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์

 ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66)

2. ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานกรมปศุสัตว์

3. กรมปศุสัตว์ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 

66 (HRD Plan 64 - 66)

4. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาบุคลากรมาท่ี กกจ.

5. กกจ. รวบรวมข้อมูลสรุป

5  -  -  -

รายงานผลด าเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ท่ี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ด าเนินก

ารแล้ว

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ

หมาย

เหตุ



รายละเอียด ระดับ

1-5

รายงานผลด าเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ท่ี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ด าเนินก

ารแล้ว

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ

หมาย

เหตุ

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรกรม

ปศุสัตว์ เพ่ือการปรับเปล่ียน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล
✓

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์

2. จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรกรมปศุสัตว์

3. ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานกรมปศุสัตว์

4. กรมปศุสัตว์ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว์

5. กกจ.สรุปผลการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีด้านดิจิทัล

5

4 โครงการพัฒนาชุดทักษะท่ี

จ าเป็นอนาคต (Future 

Skill) ของบุคลากรกรมปศุ

สัตว์
✓

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าชุดทักษะท่ีจ าเป็นอนาคต 

(Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์

2. วิเคราะห์ความจ าเป็นของทักษะในด้านต่างๆ และ

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาชุดทักษะท่ี

จ าเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรม

ปศุสัตว์

3



รายละเอียด ระดับ

1-5

รายงานผลด าเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ท่ี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ด าเนินก

ารแล้ว

ยังไม่ได้

ด าเนินการ

ผลการด าเนินการ ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ

หมาย

เหตุ

5  โครงการจัดการความรู้ ของ

กรมปศุสัตว์ (KM DLD)

✓

1. จัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้

2. ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานกรมปศุสัตว์

3. หน่วยงานในกรมด าเนินการจัดการความรู้

4. สรุป รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการความรู้ของ

แต่ละหน่วยงาน

4

6 โครงการจัดท า Handbook 

ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ

✓

1. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า Handbook ส าหรับ

ปศุสัตว์อ าเภอ

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือจัดท า Handbook 

ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ

2

หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการโปรดระบุในรายงานผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ 

(1-5)

1 โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

(Succession Plan)

√  - คัดเลือกผู้สืบทอดต ำแหน่งผู้เช่ียวชำญด้ำนสัตว์ปีก
- มีผู้สืบทอดต ำแหน่งผู้เช่ียวชำญด้ำนสัตว์ปีก จ ำนวน 2 รำย
- แต่งต้ังคณะท ำงำนกำรพัฒนำศักยภำพผู้สืบทอดต ำแหน่ง

5

2 โครงการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเข้ารับราชการตาม

กรอบอัตราก าลัง

√  -วางแผนการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 

(นายสัตวแพทย์ 30 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้า

พนักงานพัสดุ 2 อัตรา และนายช่างเคร่ืองกล 8 อัตรา) รวม  44  อัตรา

 -แต่งต้ัง/ประชุม คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันฯ เปิดรับสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มี

สิทธ์ิสอบแข่งขัน

 -จัดสอบ จัดสอบสัมภาษณ์ 

 -ประกาศข้ึนบัญชี และเรียกรายงานตัวพร้อมเข้ารับการบรรจุ

5

3 โครงการประกาศหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือเข้ารับ

การประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับเช่ียวชาญของกรมปศุสัตว์

√  -ศึกษากฎ.ก.พ.ฉบับใหม่ 

 -ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ฯ 

 -ประกาศหลักเกณฑ์ ให้ทราบท่ัวกัน

5

รำยงำนผลด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/

อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ
หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร
รำยละเอียด

ระดับ 

(1-5)
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการ

ด าเนินงาน ITA
√

สรุปผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะของ ส านักงาน ป.ป.ช.

 เสนอกรมปศุสัตว์

5 − − −

2 โครงการการจัดการข้อร้องเรียน

√

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

จัดการข้อร้องเรียนประจ าปีเสนอ

กรมปศุสัตว์ทุกส้ินปีงบประมาณ

5 − − −

3 โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากร

กรมปศุสัตว์
√

สรุปการด าเนินการเสนอ        

กรมปศุสัตว์รับทราบ 5 − − −

4 โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์
√

สรุปการด าเนินการเสนอ        

กรมปศุสัตว์รับทราบ
5 − − −

5 โครงการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
√

สรุปการด าเนินการเสนอ        

กรมปศุสัตว์รับทราบ
5 − − −

6 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร

กรมปศุสัตว์ √
กรมปศุสัตว์ปะกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับ

การคัดเลือก
5 − − −

หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการโปรดระบุในรายงานผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน

รำยงำนผลด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

กลุ่มวินัยและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค
แนวทำงแก้ไข/

ข้อเสนอแนะ
หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร รำยละเอียด ระดับ

 (1-5)

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุ

สัตว์
√

รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานและประเมินผล

5

2 โครงการการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน

ด้วยกิจกรรม 5 ส
√

รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 

เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานและ

ประเมินผล

5

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

เครือข่ายการมีส่วนร่วมการ

ด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพ
√

รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสรุปรายงานผลการ

ด าเนินการและประเมินผล

5

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการจัด

สวัสดิการของกรมปศุสัตว์
√

รายงานผลการประเมินและน าข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดสวัสดิการของกรมปศุ

สัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

5

หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการโปรดระบุในรายงานผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน

รำยงำนผลด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
กลุ่มสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร
รำยละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

✓ ส่ือสาร เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์และด าเนินการ

ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

5

2 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

(Workforce Analysis) 

ของกรมปศุสัตว์

✓ รวบรวมข้อมูลภารกิจงาน

ท้ังหมด เพ่ือศึกษาวิเคราะห์

กระบวนงานและปรับปรุง

ข้ันตอนกระบวนการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2 การวิเคราะห์อัตราก าลัง

จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยท่ีสะท้อนมุมมอง

ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เพียงพอ

ต่อการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลัง

ท่ีเหมาะสมให้กับหน่วยงาน

จัดให้มีการประชุมหน่วยงาน

ท่ีมีการถ่ายทอดภารกิจไปสู่

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดเกณฑ์

การประเมินค่างานของ

แต่ละหน่วยงาน และขอความ

ร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ในสังกัด ให้จัดท าข้อมูลด้านศุสัตว์ 

ภารกิจ และอัตราก าลัง 

ส าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์

อัตราก าลัง เพ่ือให้หน่วยงาน

มีอัตราก าลังท่ีเหมาะสม 

ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

จากหน่วยงานในสังกัดและ

การพิจารณาก าหนดเกณฑ์

การประเมินค่างานส าหรับ

การปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง

รำยงำนผลด ำเนินโครงกำร/แผนงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
กลุ่มพัฒนำระบบงำนและอัตรำก ำลัง

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร
รำยละเอียด

ระดับ 

(1-5)

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ

3 โครงการติดตามและประเมินผล

การใช้อัตราก าลังของหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์

✓ สรุปผลการบริหารจัดการ

กรอบอัตราก าลังพนักงาน

ราชการและเสนอกรมปศุสัตว์

เพ่ือทราบ

5

4 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและ

บริหารก าลังคนเพ่ือทดแทนการ

สูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุ

ราชการของกรมปศุสัตว์

✓ รายงานสรุปผล พร้อมจัดท า

ข้อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ

5

5 โครงการจัดท าเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 (Career Path) 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ส่วนกลางของกรมปศุสัตว์

✓ วางแนวทางในการด าเนินการ

จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career Path) 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ส่วนกลางของกรมปศุสัตว์

2 เน่ืองจาก การก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 

Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

ของกรมปศุสัตว์ มีการก าหนดเง่ือนไข

ในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภท

อ านวยการท่ีขัด กับ กฎ ก.พ. ว่าด้วย

การย้าย การโอนการเล่ือนข้าราชการ

พลเรือนสามัญไปแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งประเภทอ านวยการฯ พ.ศ. 

2564 มาตรา 4 วรรคสอง 

อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ จึงมีมติ ให้

กรมปศุสัตว์ ยกเลิกการก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าฯ โดยให้ด าเนินการใน

เร่ืองดังกล่าวตามหนังสือส านักงาน ก.พ.

 ท่ี นร 1006/ว 15 

ลว. 11 ส.ค.65 และ ท่ี นร 1006/ว 9 

ลว. 20 เม.ย.65 (ฉบับแก้ไข)

ฝ่ายเลขาฯ (กลุ่มสรรหาฯ กกจ.) 

น าเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง

ผู้ท่ีสมควรข้ึนบัญชีรายช่ือ พิจารณา

การน าคุณสมบัติในเร่ืองของการ

ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

(กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน/ศูนย์/ด่าน) มาใช้

เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา

กล่ันกรองฯ  เพ่ือให้กรมปศุสัตว์ 

ได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะ

เป็นกองหรือเทียบเท่ากอง สามารถ

น านโยบายของกรมปศุสัตว์

ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีไม่ขัดต่อ 

กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวด้วย



ด ำเนินกำร ยังไม่ได้

แล้ว ด ำเนินกำร
รำยละเอียด

ระดับ 

(1-5)

ท่ี โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ผลด ำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ

6 โครงการทบทวนและปรับปรุง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) ของกรมปศุสัตว์

✓ จัดท ารายงานผลด าเนินการ

เสนอผู้บริหาร

5 อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์

 มีมติ ให้กรมปศุสัตว์ 

ยกเลิกการก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) 

ของกรมปศุสัตว์

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดท าผลงานวิชาการ

เพ่ือประเมินเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน

ของบุคลากรกรมปศุสัตว์

✓ ด าเนินการจัดประชุม

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจง

แนวทางการประเมินบุคคล

และผลงานตามประกาศฉบับ

ใหม่

5

 
หมายเหตุ หากมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมโครงการโปรดระบุในรายงานผลการด าเนินโครงการ /แผนงาน


