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รายงานผลด าเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 32 โครงการ 
1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 
3. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนเพ่ือทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุราชการ
ของกรมปศุสัตว์ 
4. โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์ 
5. โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์ 
6. แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 
7. โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
(Succession Plan) 
8. โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตราก าลัง 
9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร  
กรมปศุสัตว์ 
10. โครงการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual) 
11. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน 
12. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
13. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
14. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs) 
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 
16. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 
17. โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
18. โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) 
19. โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ 
20. โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
21. กิจกรรมการประกาศอัตราว่างให้ทราบโดยทั่วกัน 
22. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงาน ITA 
23. โครงการการจัดการข้อร้องเรียน 
24. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
25. โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
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26. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
27. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
28. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
29. โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
31. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2565-2568 
32. โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. บางโครงการอาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากนโยบายหรือบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ระยะเวลาไม่สอดคล้อง หรือระบบไม่พร้อมใช้งาน รอผลการพิจารณาจากกระทรวง และ
สถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น 

2. การออกแบบเครื่องมือและวิธีการด าเนินการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่
ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาปัญหาและวางแผนปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ตลอดจนเร่งรัดการด าเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือและวิธีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ

และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง 
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โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 

โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุ… 
โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ… 

โครงการทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมปศุสัตว์ 
แผนการจัดท าระบบบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ 

โครงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ … 
โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามกรอบอัตราก าลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากร… 
โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Work Manual) 

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ … 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์ ปี 64 - 66 (HRD Plan 64 - 66) 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพื่อการ… 

โครงการพัฒนาชุดทักษะที่จ าเป็นอนาคต (Future Skill) ของบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
โครงการจัดการความรู้ ของกรมปศุสัตว์ (KM DLD) 
โครงการจัดท า Handbook ส าหรับปศุสัตว์อ าเภอ 

โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมการประกาศอัตราว่างให้ทราบโดยทั่วกัน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ในการด าเนินงาน ITA 
โครงการการจัดการข้อร้องเรียน 

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5 ส 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2565-2568 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว์ 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน 



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป

 รวบรวมและเสนอแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ใหผูบริหาร

เห็นชอบ (รอบ 12 เดือน)

5 ปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม

สถานการณ

ดําเนินการปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

และปรับระยะเวลาให

2 โครงการติดตามและประเมินผลการใช

อัตรากําลังของหนวยงานกรมปศุสัตว

 สรุปผลการบริหารจัดการ

อัตรากําลังและเสนอกรมปศุสัตว

เพื่อทราบ

5 ปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม

สถานการณเปนการ

ติดตามผานระบบการ

ดําเนินการปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนและวิธีการ

ดําเนินงานและปรับ

ระยะเวลาใหเหมาะสม

3 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังและ

บริหารกําลังคนเพื่อทดแทนการ

สูญเสียอัตราจากการเกษียณอายุ

ราชการของกรมปศุสัตว

 รายงานสรุปผล พรอมจัดทํา

ขอเสนอใหผูบริหารเห็นชอบ

5

4 โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career Path) ตําแหนง

ประเภทอํานวยการสวนกลางของกรม

ปศุสัตว

 วางแนวทางในการดําเนินการจัดทํา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path) ตําแหนงประเภท

อํานวยการสวนกลางของกรม และ

รวบรวมรางเสนทางความกาวหนา

ฯ เดิมที่หนวยงานไดดําเนินการ

จัดทําไว เพื่อใชในสําหรับการ

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป

5 การดําเนินโครงการ

ขึ้นอยูกับนโยบายของ

กรม เนื่องจากการ

ดําเนินการยอมกระทบ

ตอบุคลากรมปศุสัตวใน

ระดับสูง

ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลอยางรอบคอบ

เพื่อใหการวางแผน

เสนทางฯ เปนไปอยาง

เหมาะสมและ

สอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากร

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (รอบ 12 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 โครงการทบทวนและปรับปรุงเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

Path) ของกรมปศุสัตว

 ปรับปรุงเสนทางความกาวหนาใน

สายอาชีพและจัดทํารายงานผล

ดําเนินการเสนอผูบริหาร

5 การดําเนินการใน

ภาพรวมอาจไมสามารถ

ตอบสนองความตองการ

ของบุคลากรมปศุสัตว 

หรือไมสอดคลองกับ

ระเบียบขอกําหนดที่มี

พิจารณาปรับปรุง

แนวทางที่เหมาะสม

เพื่อประโยชนของกรม

ปศุสัตวเปนสําคัญ และ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา

ผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อน

ตําแหนงสูงขึ้นของบุคลากรกรมปศุสัตว

 เสนอหลักเกณฑการดําเนินการ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ ให 

อ.ก.พ. กรมพิจารณาเห็นชอบ

5 ปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม

ตามกฎ ก.พ. ที่

ประกาศใชใหม

ดําเนินการปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

และปรับระยะเวลาให

เหมาะสม

7 โครงการติดตามและประเมินผลระบบ

บริหารผลการปฏิบัติงาน

 นําแบบสอบถามที่ออกแบบ

เรียบรอย นําไปแจงเวียนขอความ

อนุเคราะหใหทุกหนวยงาน ตอบ

แบบสอบถามทาง Online google

 form พรอมเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อนําไปสรุปผลตอไป

4 เนื่องจากสถานการณ 

COVID 19 ทําใหการ

เก็บรวบรวมขอมูลเกิด

ความความลาชา

ควรนําการทํางานใน

รูปแบบออนไลนมาใช

ใหไดมากที่สุด เพื่อให

เกิดความรวดเร็วในการ

เก็บขอมูลมากยิ่งขึ้น



รายละเอียด ระดับ

1-5

1 แผนการจัดทําระบบบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ



1. ตรวจสอบคลังรายชื่อบุคลากร

กําลังคนคุณภาพ กรมปศุสัตว (DLD 

Talent Pool) 

2. ดําเนินการบริหารจัดการกําลังคน

คุณภาพ (HiPPS/นักเรียนทุน/New 

Wave)

3. ดําเนินการพัฒนากําลังคนคุณภาพ

อยางตอเนื่อง

4. สรุปผลการดําเนินการบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ

4

 -  -  -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 -

 66 (HRD Plan 64 - 66)


1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากร กรมปศุสัตว ป 64 - 66 

(HRD Plan 64 - 66)

5  -  -  -

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรม


1.รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว

5

4 โครงการพัฒนาชุดทักษะที่

จําเปนอนาคต (Future 

Skill) ของบุคลากรกรมปศุ


1.รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําชุดทักษะที่

จําเปนอนาคต (Future Skill) ของ

บุคลากรกรมปศุสัตว

3

5  โครงการจัดการความรู ของ

กรมปศุสัตว (KM DLD) 
การนําเสนอการจัดการความรู ของ

กรมปศุสัตว (KM DLD) ผานระบบ

ออนไลน

5 รวม

ดําเนินการ

กับ กวป.

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (รอบ 12 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. 2564 (รอบ 12 เดือน)
กลุมพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ดําเนินการ

แลว

ยังไมได

ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ ปญหา-อุปสรรค แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

6 โครงการจัดทํา Handbook 

สําหรับปศุสัตวอําเภอ


1.รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา 

Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

2.วิเคราะหขอมูลดานตางๆ เพื่อจัดทํา

 Handbook สําหรับปศุสัตวอําเภอ

2



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการปรับปรุงฐานขอมูลของ

บุคลากรกรมปศุสัตว ใหถูกตอง 

เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน

 ดําเนินการบันทึกและปรับปรุง

ขอมูลขาราชการ  ลูกจางประจํา 

และพนักงานราชการครบถวน 

ถูกตองและเปนปจจุบัน

5

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูที่

ใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากรกรม

ปศุสัตว

 รายงานสรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจการใชงานระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลตอ

ผูบริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

5

3 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

บุคลากรกรมปศุสัตว

 ดําเนินการรวบรวมขอมูล และ

ปรับปรุงโปรแกรมการใชงานที่มีอยู

ใหเชื่อมโยงกับระบบงานของ

สํานักงาน ก.พ.

3

4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับใชในระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMs)

 ดําเนินการประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ (PMs) ของขาราชการ 

กองการเจาหนาที่ ในระบบ DPIS 

รอบการประเมินที่ 2 (1 ตุลาคม 

5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ
รายละเอียด

ระดับ 

(1-5)

1 โครงการกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

(Succession Plan)

√ กําหนดตําแหนงเปาหมายในการ

ดําเนินการจัดทําแผนสืบทอด

ตําแหนงและแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาผูสืบทอดตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญดานชีวเคมีและพิษวิทยา

 และผูเชี่ยวชาญดานสัตวปก

3
เนื่องจากไดมีการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19

 ทําใหการดําเนินการไม

สามารถดําเนินตาม

แผนปฏิบัติการได

เรงรัดการ

ดําเนินการและ

ปฏิบัติตาม

มาตรการเฝาระวัง

 ปองกัน และ

ควบคุมการแพร

2 โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เขารับราชการตามกรอบอัตรากําลัง

√ รายงานผลการดําเนินการไปยัง 

ก.พ. พรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของ 

ติดตามประเมินผลหนวยงานที่

ไดรับการบรรจุขาราชการใหมจาก

การสรรหาและเลือกสรร

5 ปรับรูปแบบการ

ดําเนินการเรียก

รายงานเพื่อบรรจุ

เขารับราชการใน

สถานการณการ

แพรระบาดขของ

เชื้อไวรัสโคโรนา

3 กิจกรรมการประกาศอัตราวางให

ทราบโดยทั่วกัน

√ ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก

และอัตราวางใหทราบโดยทั่วกัน 

โดยไดดําเนินการในสวนของรับ

สมัครคัดเลือก ระดับอํานวยการตน

 และระดับอาวุโสเรียบรอยแลว

5

 -  -

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (รอบ 12 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

 สรุปผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะของ ป.ป.ช. เสนอ

กรมปศุสัตว

5

 -  -  -

2 โครงการการจัดการขอรองเรียน  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

จัดการขอรองเรียนประจําปเสนอ

กรมปศุสัตวทุกสิ้นปงบประมาณ

5

 -  -  -

3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู

ดานคุณธรรมและจริยธรรมกับ

บุคลากรกรมปศุสัตว

 สรุปการดําเนินการเสนอ         

กรมปศุสัตวรับทราบ

5

 -  -  -

4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู

ดานวินัยกับบุคลากรกรมปศุสัตว

 สรุปการดําเนินการเสนอ         

กรมปศุสัตวรับทราบ

5
 -  -  -

5 โครงการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 สรุปการดําเนินการเสนอ         

กรมปศุสัตวรับทราบ

5
 -  -  -

6 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

กรมปศุสัตว

 กรมปศุสัตวประกาศรายชื่อผูไดรับ

การคัดเลือก

5
 -  -  -

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ รายละเอียด ระดับ

 (1-5)

1 โครงการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว


สรุปรายงานผลการดําเนินการและประเมินผล 5

2 โครงการการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทํางาน

ดวยกิจกรรม 5 ส



สรุปรายงานและประเมินผล 5

เนื่องจากสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโค

วิด 2019 ทําใหไมสามารถ

ตรวจติดตามผลการ

ดําเนินการ ใหคะแนน 

ตัดสิน ประกาศผล และ

มอบรางวัลได

ไดมีหนังสือแจงหนวยงานให

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และ

ใหนําคําแนะนําของ

คณะกรรมการตรวจ 5ส ในป 

2563 มาพัฒนา ปรับปรุง 

แกไขและรายงานผลใหกรมฯ

 ทราบ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เครือขายการมีสวนรวมการ

ดําเนินการเสริมสรางคุณภาพ


สรุปและประเมินผล 5

4 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

กรมปศุสัตว ป 2565-2568


ประชาสัมพันธใหหนวยงานทราบและนําไป

ขับเคลื่อน
5

5 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอการจัด

สวัสดิการของกรมปศุสัตว

 รายงานผลการประเมิน และนําขอมูลไปใชใน

การปรับปรุงการจัดสวัสดิการของกรมปศุสัตว

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ



ดําเนินการ ยังไมได

แลว ดําเนินการ รายละเอียด ระดับ

 (1-5)
1 โครงการจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานการบริหาร

ทรัพพยากรบุคคล (Work 

Manual)

 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน

และเสนอผูบริหารเห็นชอบ

3

เนื่องจากสถานการณ 

COVID-19 ทําใหตองมีการ

ปรับแผนและวิธีการทํางานจึได

รวบรวมกระบวนงานไวกอน

ประสานงาน ติดตามทาง

 Online กับกลุม/ฝาย 

เพื่อนําขอมูลมา

ดําเนินการตอไป

รายงานผลดําเนินโครงการ/แผนงานตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
ฝายบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ผลดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค
แนวทางแกไข/

ขอเสนอแนะ
หมายเหตุ
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