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รายงานผลด าเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ว จ านวน 33 โครงการ 
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว์ 
3. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
4. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลงัและบริหารก าลงัคนเพื่อทดแทนการสญูเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการ
ของกรมปศุสัตว์ 
5. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์ 
6. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์ 
7. แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 
8. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
(Succession Plan) 
9. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตราก าลัง 
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากร  
กรมปศุสัตว์ 
11. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual) 
12. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน 
13. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
14. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
15. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้ส าหรับ
การลา (ระบบ online) 
16. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) 
17. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว์ 
18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 
19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
20. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
21. โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ 
22. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
23. โครงการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญของกรมปศุสัตว์ 
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24. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงาน ITA 
25. โครงการการจัดการข้อร้องเรียน 
26. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
27. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
28. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
29. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
30. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
31. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
33. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ 
 
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ียังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
1. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. บางโครงการอาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  

 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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โครงการทบทวนแผนกลยทุธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว์ 

โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสตัว์ 
โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนเพือ่ทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุ… 

โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ… 
โครงการทบทวนและปรบัปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์ 

แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการก าลังคนคณุภาพ 
โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ … 

โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารบัราชการตามกรอบอัตราก าลัง 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าผลงานวิชาการเพือ่ประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศ…ุ 

โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรพัยากรบุคคล (Work Manual) 
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบคุลากรกรมปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสตัว์ 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อใช้… 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) 

โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลที่ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศสุัตว์ เพื่อการปรับเปลี่ยน… 
โครงการพัฒนาชุดทักษะท่ีจ าเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) 
โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ 

โครงการติดตามและประเมินผลระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน 
โครงการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพือ่แต่งต้ังให้ด ารง… 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศสุัตว์ในการด าเนนิงาน ITA 
โครงการการจัดการข้อร้องเรียน 

โครงการพัฒนาเพื่อเพิม่พูนความรู้ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมกับบุคลากรกรมปศสุัตว์ 
โครงการพัฒนาเพื่อเพิม่พูนความรู้ด้านวินยักับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศสุัตว์ 
โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครอืข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนนิการเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิต 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศสุัตว์ 
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รายงานผลการด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบคุคล รอบ 6 เดือน 



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป

 รวบรวมและเสนอแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคล ให

ผูบริหารเห็นชอบ (รอบ 6 เดือน)

4

2 โครงการวิเคราะหอัตรากําลัง 

(Workforce Analysis) ของกรมปศุสัตว

 รวบรวมขอมูลภารกิจงาน เพื่อ

ศึกษาวิเคราะหกระบวนการ

ทํางานใหเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการในปจจุบันและพรอมรับ

กับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2

3 โครงการติดตามและประเมินผลการใช

อัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว

 วางแนวทางในการตรวจสอบ 

ติดตาม การใชอัตรากําลัง

พนักงานราชการของแตละ

หนวยงานในสังกัดกรม

2

4 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและ

บริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสีย

อัตราจากการเกษียณอายุราชการของ

กรมปศุสัตว

 ทบทวนผลการใชอัตรากําลังของ

กรมปศุสัตว ประกอบการบริหาร

อัตรากําลัง โดยวิเคราะห สรุปผล 

และขอเสนอแนะการดําเนินการ

ในปที่ผานมา

1

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)
ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ

5 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ (Career Path) ตําแหนง

ประเภทอํานวยการสวนกลางของ

กรมปศุสัตว

 วางแนวทางในการดําเนินการ

จัดทําเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพ (Career Path) 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ

1

6  โครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

Path) ของกรมปศุสัตว

 วิเคราะหขอมูล ผลกระทบ หรือ

ขอเสนอแนะตลอดจนปญหาและ

แนวทางแกไขที่รวบรวมขอมูลไว

2

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา

ผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อน

ตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว

 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแนว

ทางการประเมินบุคคลและ

ผลงานที่ถูกตองตามระเบียบ

4

8 โครงการติดตามและประเมินผลระบบ

บริหารผลการปฏิบัติงาน

 นําผลขอมูลไปใชในการจัดทํา

ขอเสนอแนะเพื่อใชในการทบทวน

 ตลอดจนปรับปรุงระบบบริหาร

ผลการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3



รายละเอียด ระดับ

1-5

1 แผนการจัดทําระบบบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ



1. ตรวจสอบคลังรายชื่อบุคลากร

กําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว 

(DLD Talent Pool) 

2. ดําเนินการบริหารจัดการ

กําลังคนคุณภาพ (HiPPS/นักเรียน

ทุน/New Wave)

2

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

กรมปศุสัตว ป 64 - 66 (HRD 

Plan 64 - 66)



1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 

(HRD Plan 64 - 66)

2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุก

หนวยงานกรมปศุสัตว

3. กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนา

บุคลากรตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว ป 64

 - 66 (HRD Plan 64 - 66)

3

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ดําเนินการ

แลว

ยังไมได

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ



รายละเอียด ระดับ

1-5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ดําเนินการ

แลว

ยังไมได

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว เพื่อการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล



1. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว

2. จัดทําแผนพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร

กรมปศุสัตว

3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ กับทุก

หนวยงานกรมปศุสัตว

4. กรมปศุสัตวดําเนินการพัฒนา

บุคลากรตามแผนพัฒนาทักษะ

ดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรกรมปศุสัตว

4

4 โครงการพัฒนาชุดทักษะที่

จําเปนอนาคต (Future Skill) 

ของบุคลากรกรมปศุสัตว



1. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําชุด

ทักษะที่จําเปนอนาคต (Future 

Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว

2. วิเคราะหความจําเปนของทักษะ

ในดานตางๆ และระบุกลุมเปาหมาย

3. จัดทํารายละเอียดโครงการ

พัฒนาชุดทักษะที่จําเปนอนาคต 

(Future Skill) ของบุคลากรกรม

ปศุสัตว

3



รายละเอียด ระดับ

1-5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ดําเนินการ

แลว

ยังไมได

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

5  โครงการจัดการความรู ของ

กรมปศุสัตว (KM DLD) 
 - ยังไมไดดําเนินการ

เนื่องจากสถานการณโรค

ระบาด

ปรับรูปแบบการ

ดําเนินการ

6 โครงการจัดทํา Handbook 

สําหรับปศุสัตวอําเภอ



1. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา 

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

2. วิเคราะหขอมูลดานตางๆ เพื่อ

จัดทํา Handbook สําหรับปศุสัตว

อําเภอ

1



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการปรับปรุงฐานขอมูลของ

บุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง 

เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน

 ดําเนินการสํารองระบบขอมูล

สารสนเทศ (Backup) ตาม

กําหนดเวลา

3

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่

ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรม

ปศุสัตว

 ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูล

บุคลากรและมีการแกไขการเขา

ระบบ DPIS ในกรณีผูใชงานเขา

ระบบไมได (Login error) ในทันทีที่

ไดรับแจงโทรศัพท

3

3 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว

 อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูล

 และปรับปรุงโปรแกรมการใชงานที่

มีอยูใหเชื่อมโยงกับระบบงานของ

สํานักงาน ก.พ.

3

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช

งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม (DPIS) เพื่อใชสําหรับการลา

 (ระบบ online)

 จัดทําแผนการดําเนินการ (Action 

Plan) และกําหนดแนวทางการลา

ปวย ลากิจ ลาพักผอน ในระบบ 

DPIS สําหรับบุคลากรสังกัด

สวนกลาง กรมปศุสัตว

1 เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.

 ปรับปรุงระบบ DPIS 

เปน version ใหม ซึ่ง

จะเริ่มการลาในระบบ

ไดวันที่ 1 เม.ย. 2565

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใชในระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)

 อยูระหวางดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ (PMs) ของ

ขาราชการ กองการเจาหนาที่ ใน

ระบบ รอบการประเมินที่ 1 (1 

4

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ

6 โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสาร

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ทันสมัยภายในกรมปศุสัตว

 ติดตามและผระเมินผล การขอคัด

สําเนา ก.พ. 7 ระบบ Online และ

สรุปผลรายงานการยื่นคํารองขอคัด

สําเนา ก.พ. 7 เสนอหัวหนากลุม

ทะเบียนฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตเปน

ประจําทุกเดือน

5



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

(Succession Plan)

 -เสนอกรมปศุสัตวเห็นชอบเกณฑ

การคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

ของกรมปศุสัตว

3

2 โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เขารับราชการตามกรอบอัตรากําลัง

 -ประกาศขึ้นบัญชี และเรียก

รายงานตัวพรอมเขารับการบรรจุ

5

3 โครงการประกาศหลักเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อเขารับการ

ประเมินผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ

เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว

 - ประกาศและประชาสัมพันธ

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล

5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของกรมปศุสัตวในการ

ดําเนินงาน ITA

 นําเขาขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียและ

รวบรวมขอมูล OIT

3

2 โครงการการจัดการขอรองเรียน  จัดทํารายงานสรุปการดําเนินงาน

เสนอกรมปศุสัตว ภายในวันที่ 5 

ของทุกเดิอน

4

3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู

ดานคุณธรรมและจริยธรรมกับ

บุคลากรกรมปศุสัตว

 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 4

4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู

ดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว

 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 4

5 โครงการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 4

6 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

กรมปศุสัตว

 กรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผูไดรับ

การคัดเลือก

5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ รายละเอียด ระดับ

 (1-5)
1 โครงการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว

 หนวยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

และจัดเก็บภาพกิจกรรม

3

2 โครงการการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ดวยกิจกรรม 5 ส

 ตรวจติดตามผลการดําเนินการ ให

คะแนน ตัดสิน ประกาศผลและมอบ

รางวัล

3

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เครือขายการมีสวนรวมการ

ดําเนินการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต

 ใหความรู ความเขาใจแกเครือขายใน

เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดทํา

แผนฯ การจัดกิจกรรม และการรายงาน

ผลการดําเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางหนวยงาน

3

4 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอการจัด

สวัสดิการของกรมปศุสัตว

 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึง

พอใจตอการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว

โดยผานการใชเครื่องมือที่กําหนด

2

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ รายละเอียด ระดับ

 (1-5)
1 โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Work 

Manual)

 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน เสนอ

ผูบริหารเห็นชอบ

3

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ฝายบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ
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