
รอบการประเมิน       R คร้ังท่ี ๑ □ คร้ังท่ี ๒
ลงนาม
ลงนาม

ตัวช้ีวัดผลงาน

1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 53 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 56

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
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2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีการวางแผน IDP พัฒนา 
ข้าราชการและพนักงานราชการ
ท้ัง ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า
 50%

มีการส่ือสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน

มีการน าแผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

ประเมินและติดตามผลการ
พิจารณาบุคลากร

รายงานผลการพัฒนาตามแผน ท่ี
ก าหนด แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันทางเว็บไซต์

10

3 ระดับความส าเร็จในการในการยกระดับการเล้ียงสัตว์ ให้มี
ระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม

อัพเดตรายช่ือเกษตรกรท่ีมี 
สถานะรับรองในปัจจุบัน

ด าเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM 
มากกว่าร้อยละ  40 ของเป้าหมาย

ด าเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM 
มากกว่าร้อยละ  50 ของเป้าหมาย

ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ราย
ใหม่มากกว่าร้อยละ 85 ของ
เป้าหมาย

ด าเนินการรับรองฟาร์ม GFM ราย
ใหม่มากกว่าร้อยละ 95 ของ
เป้าหมาย

3

4 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
เท้าเป่ือยในโคเน้ือ กระบือ แพะ 
แกะ รอบรณรงค์ 1/2565 
(ต.ค.-พ.ย.64)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
เท้าเป่ือยในโคนม รอบรณรงค์ท่ี 
1/2565 (ต.ค.-พ.ย.64)

 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิก
เซปทิซีเมีย รอบรณรงค์ ระหว่าง
เดือน ต.ค.-พ.ย. 6๔

การติดตามแผนการฉีดวัคซีนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพ่ือรวบรวมแผนการฉีด
วัคซีน

รายงานแผนการฉีดวัคซีนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครบ
ทุกท้องถ่ิน ให้ส านักงาน
ปศุสัตวเขตภายในวันท่ี 15 
มีนาคม 256๕

5.5

5 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการ
รายงานโรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า

 5.1 การเฝาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตวปก การรายงานสอบสวนโรคระบาด
ท่ีส าคัญในสุกร ในกรณีพบ
ผลบวกในการเฝ้าระวังทาง 
ห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและ
ในสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกร

ตรวจเย่ียมเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรเพ่ือ
เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
 และโรคระบาดท่ีส าคัญในสุกรและ
หมูป่า มีการด าเนินการได้ ร้อยละ 
200 ของเป้าหมาย

เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรง
ฆ่าสุกร  มีการด าเนินการได้ 
มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย

เฝาระวังทางหองปฏิบัติการใน
สถานท่ีจ าหนายเน้ือสุกรและผลิต
ภัณฑจากสุกร มีการด าเนินการได้
 มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย

การสอบสวนโรคมีการด าเนินการ
ได้ มากกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย และการเฝ้าระวังโรคใน
สัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก เป็ด
 จังหวัดท่ีมีฝูงเป็ดไล่ทุ่งและไม่มีฝูง 
ไก่เล้ียงหลังบ้าน  การรายงาน
ข้อมูล รก.1 เชิงรุก เก็บตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด

3.5     

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน คะแนน
ผลงาน

(ก)

น้้าหนัก
ผลงาน

(ข)

รวม
คะแนน
(ก x 
ข)/๕

1 2 3 4 5

แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)



ตัวช้ีวัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน คะแนน
ผลงาน

(ก)

น้้าหนัก
ผลงาน

(ข)

รวม
คะแนน
(ก x 
ข)/๕

1 2 3 4 5

5.2  การรายงานการเกิดโรคระบาดท่ีส าคัญในสัตว์ได้แก่ 
โรคปากและเท้าเป่ือย โรคเฮโมรายิกเซฟทิกซีเมีย
โรคไขหวัดนก และโรคพษ  ิ สุนัขบาในระบบสารสนเทศ

ให้รายงานการเกิดโรคเบ้ืองต้นให้
 ภายใน 24 ช่ัวโมง

การสอบสวนทางระบาดวิทยาของ
การเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.2) 
ภายใน 72 ช่ัวโมง

ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราวใน
ท้องท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายใน 72 
ช่ัวโมง

รายงานโรคระบาดทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ)

มีการรายงาน Zero Report 
มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมาย

4.0     

5.3การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ท่ีส าคัญ (โรคปากและเท้า
เป่ือย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า)

การควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย
และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
แผนการด าเนินงาน กคร.๖ ใน
ระบบ esmart surveillance

การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุม
ป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและ
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  กคร.๑, 
กคร.๓และกคร.๕ ในระบบe-smart
 surveillance

การเฝ้าระวังโรค สามารถติดตาม
ฟาร์มท่ีส ารวจได้อย่าง น้อยร้อยละ
 ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์

 การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ 
 การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย 
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ ๘๐
ของฟารมท่ีไดรับแจง
ของฟารมท่ีไดรับแจง

การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การ
ด าเนินการฉีดได้อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของวัคซีนท่ีได้รับการจัดสรร
การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีด
ในระบบ e-Operation
รัศมี ๑ กิโลเมตร เปาหมายคือ สัตว
กลุมเส่ียงทุกตัว (รอยละ ๑๐๐)

4.0     

6 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาท่ี
ระบุอยู่ในเง่ือนไข

เก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
 ภายในประเทศทุกแห่ง ตาม 
เป้าหมายท่ีก าหนด

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครบทุกแห่ง ด าเนินงานทางปกครองแก่โรงฆ่า
สัตว์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ อย่างน้อย 1 แห่ง

รายงานรับรองให้จ าหน่ายและสรุป
การตรวจโรคสัตว์ไม่เรียบร้อย ถูก
ส่งคืนไม่เกินร้อยละ 10

3

7 การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเน้ือสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ขยายผลโครงการฯ ไปยัง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
อย่างน้อย 1 โครงการ โดยไม่ซ้ า
แบบเดิม

ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 
โครงการ โดยไม่ซ้ าแบบเดิม

สุ่มเก็บตัวอย่างปศุสัตว์ OK ได้ครบ
ตามเป้าหมาย

สถานประกอบการประเภทเด่ียว 
ได้รับการรับรองรายใหม่ อย่าง
น้อย 1 แห่ง

ตรวจติดตามต่ออายุเน้ือสัตว์ ปศุ
สัตว์ OK ครบตามเป้าหมาย

3

8 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จัดท าทะเบียนรายช่ือสถานท่ีจ า
หนjายเน้ือโคท้ังหมดในพ้ืนท่ี

จัดท าแผนการลงพ้ืนท่ีตรวจ
ประเมินสถานประกอบการตาม
มาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝhาระวัง
การจ าหนjายเน้ือโคปลอม การเก็บ
ตัวอยjางโคเน้ือและผลิตภัณฑ์ฮาลา
ลตามเป้าหมาย

ลงผลงานการลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน
สถานประกอบการตามมาตรฐานฮา
ลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่
ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ 
e-operation จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ ของเป้าหมายท้ังปีในแต่ละ
จังหวัด

ลงพ้ืนท่ีตรวจเฝ้าระวังการจ าหน่าย
เน้ือโคปลอม ณ สถานท่ีจ าหน่าย
เน้ือโค จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของทะเบียนรายช่ือสถานท่ี
จ าหน่ายเน้ือโคในพ้ืนท่ีท้ังหมด

ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเน้ือโค 
และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล ส่ง
ตรวจการปนเป้ือนดีเอ็นเอสุกรทาง
 ห้องปฏิบัติการ ในระบบ 
e-operation จ านวนร้อยละ ๑๐๐
 ตามแผนแต่ละจังหวัด

2



ตัวช้ีวัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน คะแนน
ผลงาน
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น้้าหนัก
ผลงาน
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คะแนน
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9 โครงการฟาร์มรักษส่ิงแวดล้อม (สุกร) แจ้งรายช่ือฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ท้ังหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖4

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ 
๒๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ 
30 และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
 40 และลงข้อมูลใน
แบบสอบถามออนไลน์

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
 50 และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์

4

10 การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK)

ด าเนินการได้ ร้อยละ 
10-19.99  เทียบจากค่า
เป้าหมายในระบบ e-Operation

ด าเนินการได้ ร้อยละ 20-29.99 
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ 
e-Operation

ด าเนินการได้ ร้อยละ 30-39.99 
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ 
e-Operation

ด าเนินการได้ ร้อยละ 40-49.99
 เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ 
e-Operation

ด าเนินการได้ ร้อยละ 50-59.99 
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ 
e-Operation

4

11 การรักษามาตรฐานการรบรองการปฏิบัติท่ีดีส าหรับ โรงฆ่า
สัตว์ภายในประเทศ (GMP)

ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับ 

การรับรอง GMP ได้ครบตาม

เป้าหมายรอบ ๖ เดือนแรกของปี

ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการ

รับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมาย

รอบ ๖ เดือนแรกของปี

โรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง GMP 

ในพ้ืนทปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง ส่ง

รายงานการรับรองให้จําหน่าย

เน้ือสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์

โรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง GMP

 ในพ้ืนทปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มี

การส่งรายงานสรุปการตรวจโรค

สัตว์ของพนักงานตรวจโรค

โรงฆ่าสัตว์ท่ีได้รับการรับรอง GMP 

ในพ้ืนทปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มี

การส่งรายงานสรุปการตรวจโรค

สัตว์ของพนักงานตรวจโรค
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12 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ

 - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับปรับ
ระบบการเล้ียงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงิน
อุดหนุนท่ีได้รับจัดสรร

 - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับปรับ
ระบบการเล้ียงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเงิน
อุดหนุนท่ีได้รับจัดสรร

 - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับปรับ
ระบบการเล้ียงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงิน
อุดหนุนท่ีได้รับจัดสรร

 - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับปรับ
ระบบการเล้ียงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเงิน
อุดหนุนท่ีได้รับจัดสรร

 - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับปรับ
ระบบการเล้ียงสัตว์
ร้อยละ 100 ของเงินอุดหนุนท่ี
ได้รับจัดสรร
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13 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
35

ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50

ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 3

14 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer

ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
35 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ด าเนินการได้ร้อยละ 35.01 - 
40.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ด าเนินการได้ร้อยละ 40.01 - 
45.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ด าเนินการได้ร้อยละ 45.01 - 
50.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ด าเนินการมากกว่าร้อยละ - 
50.01 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

3

15 ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการผลิตตสัตว์พันธ์ุดีโดยวิธี 
ผสมเทียม

 - แม่พันธ์ุได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 30%

 - แม่พันธ์ุได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่าท 35%

 - แม่พันธ์ุได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 40%

 - แม่พันธ์ุได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 45%

 - แม่พันธ์ุได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 50%
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 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีต้ังท้องจากการ 
ผสมเทียม ไม่น้อยกว่า 30%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีต้ังท้องจากการ ผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 35%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีต้ังท้องจากการ ผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 40%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีต้ังท้องจากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 45%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีต้ังท้องจากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 50%



ตัวช้ีวัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน คะแนน
ผลงาน

(ก)

น้้าหนัก
ผลงาน

(ข)

รวม
คะแนน
(ก x 
ข)/๕

1 2 3 4 5

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 30%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 35%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 40%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 45%

 -สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 50%

16 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 
กรมปศุสัตว์

ด าเนินการน้อยกว่า ร้อยละ 40 ด าเนินการได้ ร้อยละ 
40.00-44.99

ด าเนินการได้ ร้อยละ 
45.00-49.99

ด าเนินการได้ ร้อยละ 
50.00-54.99

ด าเนินการได้ ร้อยละ 55.00 ข้ึนไป 5

17 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตว์จังหวัด ท า
ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดได้รับเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณผลผลิตระหว่าง 1  - 
10.99%

ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง 
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง 
11  - 20.99%

ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง 
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง 
21  - 30.99%

ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง 
31 - 40.99%

ด าเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง 
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง 
41% ข้ึนไป
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18 ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิคส์มาใช้ ใน
การปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์

ด าเนินการได้ 1  - 10.99% ด าเนินการได้ 11  - 20.99% ด าเนินการได้ 21  - 30.99% ด าเนินการได้ 31 - 40.99% ด าเนินการได้  41% ข้ึนไป 3

19 ระดับความส าเร็จในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับจังหวัด

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ จัดประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า

โครงการ โดยมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุ
สัตว์

มอบหมายผู้รับผิดชอบกับโครงการ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน

เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ 
รายชนิดสัตว์  พ.ศ. 2566 อย่าง
น้อย 2 โครงการ

จัดส่งสรุปค าของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

3

20 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน

จัดท าแผนสร้างความรับรู้แก่
ประชาชน

มีการส่ือสารภายในองค์กรสร้าง
ความรับรู้แก่ประชาชน

มีการด าเนินการตามแผนอย่างน้อย
เดือนละ 3 เร่ือง

มีการด าเนินการตามแผนอย่าง
น้อยเดือนละ 4 เร่ือง

สรุปผลการปฏิบัติงานตามรอบ 1 
ส่งเขตตามก าหนด

5

21 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน 
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์

ด าเนินการได้ร้อยละ 50 ด าเนินการได้ร้อยละ 60 ด าเนินการได้ร้อยละ 70 ด าเนินการได้ร้อยละ 80 ร้อยละการบันทึกราคาสินค้า ปศุ
สัตว์ ร้อยละ 100

5

รวม 100


