แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

รอบการประเมิน

R

ครั้งที่ ๑

□

ลงนาม
ลงนาม

ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน
1

2
เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54

3

1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 53 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 56

2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

มีการวางแผน IDP พัฒนา
มีการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการนาแผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่
ข้าราชการและพนักงานราชการ แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็ปไซต์
การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรมตาม
ทั้ง ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า ของหน่วยงาน
เป้าหมายที่กาหนด
50%

4

5

คะแนน น้้าหนัก รวม
ผลงาน คะแนน
ผลงาน (ข)
(ก x
(ก)
ข)/๕

เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 ใช้ เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ใช้
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58
จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

10

ประเมินและติดตามผลการ
พิจารณาบุคลากร

รายงานผลการพัฒนาตามแผน ที่
กาหนด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันทางเว็บไซต์

10

ดาเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM
ดาเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM
ดาเนินการรับรองฟาร์ม GFM ราย ดาเนินการรับรองฟาร์ม GFM ราย
มากกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ใหม่มากกว่าร้อยละ 85 ของ
ใหม่มากกว่าร้อยละ 95 ของ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
4 ระดับความสาเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิก การติดตามแผนการฉีดวัคซีนของ
รายงานแผนการฉีดวัคซีนของ
วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)
เท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ เท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่
เซปทิซีเมีย รอบรณรงค์ ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบ
แกะ รอบรณรงค์ 1/2565
1/2565 (ต.ค.-พ.ย.64)
เดือน ต.ค.-พ.ย. 6๔
ประสานองค์กรปกครองส่วน
(ต.ค.-พ.ย.64)
ท้องถิ่นเพื่อรวบรวมแผนการฉีด ทุกท้องถิ่น ให้สานักงาน
ปศุสตั วเขตภายในวันที่ 15
วัคซีน
มีนาคม 256๕
5 ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการ
รายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า

3

3 ระดับความสาเร็จในการในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มี อัพเดตรายชื่อเกษตรกรที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
สถานะรับรองในปัจจุบัน

5.1 การเฝาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตวปก

ครั้งที่ ๒

การรายงานสอบสวนโรคระบาด
ที่สาคัญในสุกร ในกรณีพบ
ผลบวกในการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารในโรงฆ่าสุกรและ
ในสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกร

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อ เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัตกิ ารในโรง เฝาระวังทางหองปฏิบัตกิ ารใน
เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฆ่าสุกร มีการดาเนินการได้
สถานที่จาหนายเนื้อสุกรและผลิต
และโรคระบาดที่สาคัญในสุกรและ มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ภัณฑจากสุกร มีการดาเนินการได้
หมูป่า มีการดาเนินการได้ ร้อยละ
มากกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
200 ของเป้าหมาย

การสอบสวนโรคมีการดาเนินการ
ได้ มากกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย และการเฝ้าระวังโรคใน
สัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก เป็ด
จังหวัดที่มีฝงู เป็ดไล่ทุ่งและไม่มีฝงู
ไก่เลี้ยงหลังบ้าน การรายงาน
ข้อมูล รก.1 เชิงรุก เก็บตัวอย่าง
ตามที่กาหนด

5.5

3.5

ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน
1

5.2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์ได้แก่
โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟทิกซีเมีย
โรคไขหวัดนก และโรคพษ ิ สุนัขบาในระบบสารสนเทศ

2

ให้รายงานการเกิดโรคเบื้องต้นให้ การสอบสวนทางระบาดวิทยาของ
ภายใน 24 ชั่วโมง
การเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.2)
ภายใน 72 ชั่วโมง

3

4.0

การเฝ้าระวังโรค สามารถติดตาม
การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย
ฟาร์มที่สารวจได้อย่าง น้อยร้อยละ สามารถดาเนินงานได้ร้อยละ ๘๐
๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์อย่างน้อย
การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย
ร้อยละ ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์
สามารถดาเนินงานได้ร้อยละ ๘๐
ของฟารมที่ไดรับแจง
ของฟารมที่ไดรับแจง

การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การ
ดาเนินการฉีดได้อย่างน้อยร้อยละ
50 ของวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีด
ในระบบ e-Operation
รัศมี ๑ กิโลเมตร เปาหมายคือ สัตว
กลุมเสี่ยงทุกตัว (รอยละ ๑๐๐)

4.0

6 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

ส่งรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครบทุกแห่ง ดาเนินงานทางปกครองแก่โรงฆ่า
ครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ ภายในประเทศทุกแห่ง ตาม
สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ระบุอยู่ในเงื่อนไข
เป้าหมายที่กาหนด
กิจการฆ่าสัตว์ อย่างน้อย 1 แห่ง

รายงานรับรองให้จาหน่ายและสรุป
การตรวจโรคสัตว์ไม่เรียบร้อย ถูก
ส่งคืนไม่เกินร้อยละ 10

3

7 การรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสตั ว์ OK

ขยายผลโครงการฯ ไปยัง
ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงาน สุ่มเก็บตัวอย่างปศุสตั ว์ OK ได้ครบ สถานประกอบการประเภทเดี่ยว
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1
ตามเป้าหมาย
ได้รับการรับรองรายใหม่ อย่าง
อย่างน้อย 1 โครงการ โดยไม่ซ้า โครงการ โดยไม่ซ้าแบบเดิม
น้อย 1 แห่ง
แบบเดิม

ตรวจติดตามต่ออายุเนื้อสัตว์ ปศุ
สัตว์ OK ครบตามเป้าหมาย

3

8 ตลาดรองรับสินค้าปศุสตั ว์ฮาลาล

จัดทาทะเบียนรายชื่อสถานที่จา
หนjายเนื้อโคทั้งหมดในพื้นที่

ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเนื้อโค
และผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ฮาลาล ส่ง
ตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทาง
ห้องปฏิบัตกิ าร ในระบบ
e-operation จานวนร้อยละ ๑๐๐
ตามแผนแต่ละจังหวัด

2

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

จัดทาแผนการลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินสถานประกอบการตาม
มาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝhาระวัง
การจาหนjายเนื้อโคปลอม การเก็บ
ตัวอยjางโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ฮาลา
ลตามเป้าหมาย

ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมิน
สถานประกอบการตามมาตรฐานฮา
ลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่
ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ
e-operation จานวนไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละ
จังหวัด

รายงานโรคระบาดทางระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก (รก.๑ เชิงรับ)

5
มีการรายงาน Zero Report
มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมาย

5.3การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สาคัญ (โรคปากและเท้า การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
เปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า)
และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
แผนการดาเนินงาน กคร.๖ ใน
ระบบ esmart surveillance

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวใน
ท้องที่ที่รับผิดชอบ ภายใน 72
ชั่วโมง

4

คะแนน น้้าหนัก รวม
ผลงาน คะแนน
ผลงาน (ข)
(ก x
(ก)
ข)/๕

ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจาหน่าย
เนื้อโคปลอม ณ สถานที่จาหน่าย
เนื้อโค จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๑๐ ของทะเบียนรายชื่อสถานที่
จาหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน
1

4

5

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
40 และลงข้อมูลใน
แบบสอบถามออนไลน์
ดาเนินการได้ ร้อยละ 40-49.99
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ
e-Operation

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
50 และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์
ดาเนินการได้ ร้อยละ 50-59.99
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ
e-Operation

4

11 การรักษามาตรฐานการรบรองการปฏิบัตทิ ี่ดสี าหรับ โรงฆ่า ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP
สัตว์ภายในประเทศ (GMP)
การรับรอง GMP ได้ครบตาม
รับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมาย ในพื้นทปศุสตั ว์จังหวัดทุกแห่ง ส่ง
ในพื้นทปศุสตั ว์จังหวัดทุกแห่ง มี
เป้าหมายรอบ ๖ เดือนแรกของปี รอบ ๖ เดือนแรกของปี
รายงานการรับรองให้จําหน่าย
การส่งรายงานสรุปการตรวจโรค
เนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ของพนักงานตรวจโรค

โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP
ในพื้นทปศุสตั ว์จังหวัดทุกแห่ง มี
การส่งรายงานสรุปการตรวจโรค
สัตว์ของพนักงานตรวจโรค

4

12 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ

- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับปรับ
ระบบการเลี้ยงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับปรับ
ระบบการเลี้ยงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับปรับ
ระบบการเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100 ของเงินอุดหนุนที่
ได้รับจัดสรร

4

13 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
14 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart
Farmer

ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
35

ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50

ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50

3

ดาเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ
35 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ดาเนินการได้ร้อยละ 35.01 40.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ดาเนินการได้ร้อยละ 40.01 45.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

ดาเนินการมากกว่าร้อยละ 50.01 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

3

15 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการผลิตตสัตว์พันธุ์ดโี ดยวิธี
ผสมเทียม

- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 30%
-สัตว์พันธุ์ดที ี่ตั้งท้องจากการ
ผสมเทียม ไม่น้อยกว่า 30%

- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่าท 35%
-สัตว์พันธุ์ดที ี่ตั้งท้องจากการ ผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 35%

- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่
- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่ - แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่
น้อยกว่า 40%
น้อยกว่า 45%
น้อยกว่า 50%
-สัตว์พันธุ์ดที ี่ตั้งท้องจากการ ผสม -สัตว์พันธุ์ดที ี่ตั้งท้องจากการผสม -สัตว์พันธุ์ดที ี่ตั้งท้องจากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 40%
เทียม ไม่น้อยกว่า 45%
เทียม ไม่น้อยกว่า 50%

9 โครงการฟาร์มรักษสิ่งแวดล้อม (สุกร)

10 การรับรองสถานที่จาหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสตั ว์ OK)

2

แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐาน
ทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖4

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
๒๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์
ดาเนินการได้ ร้อยละ
ดาเนินการได้ ร้อยละ 20-29.99
10-19.99 เทียบจากค่า
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ
เป้าหมายในระบบ e-Operation e-Operation

3

คะแนน น้้าหนัก รวม
ผลงาน คะแนน
ผลงาน (ข)
(ก x
(ก)
ข)/๕

ลงข้อมลการตรวจประเมินนฟาร์ม
สุกร จานวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ
30 และลงข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์
ดาเนินการได้ ร้อยละ 30-39.99
เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ
e-Operation

- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตาม
กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหาร
สัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับปรับ
ระบบการเลี้ยงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตสาหรับปรับ
ระบบการเลี้ยงสัตว์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

ดาเนินการได้ร้อยละ 45.01 50.00 ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน

4

5

ตัวชี้วัดผลงาน

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน
1

16 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสตั ว์
17 ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสตั ว์จังหวัด ทา
ได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัดได้รับเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
18 ระดับความสาเร็จของการนาระบบอิเล็กทรอนิคส์มาใช้ ใน

2

3

4

5

คะแนน น้้าหนัก รวม
ผลงาน คะแนน
ผลงาน (ข)
(ก x
(ก)
ข)/๕

-สัตว์พันธุ์ดที ี่ผลิตได้จากการผสม -สัตว์พันธุ์ดที ี่ผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 30%
เทียม ไม่น้อยกว่า 35%
ดาเนินการน้อยกว่า ร้อยละ 40 ดาเนินการได้ ร้อยละ
40.00-44.99

-สัตว์พันธุ์ดที ี่ผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 40%
ดาเนินการได้ ร้อยละ
45.00-49.99

-สัตว์พันธุ์ดที ี่ผลิตได้จากการผสม -สัตว์พันธุ์ดที ี่ผลิตได้จากการผสม
เทียม ไม่น้อยกว่า 45%
เทียม ไม่น้อยกว่า 50%
ดาเนินการได้ ร้อยละ
ดาเนินการได้ ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป
50.00-54.99

ดาเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณผลผลิตระหว่าง 1 10.99%

ดาเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง
11 - 20.99%

ดาเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง
21 - 30.99%

ดาเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง
31 - 40.99%

ดาเนินการได้ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณโครงการผลผลิตระหว่าง
41% ขึ้นไป

4

ดาเนินการได้ 1 - 10.99%

ดาเนินการได้ 11 - 20.99%

ดาเนินการได้ 21 - 30.99%

ดาเนินการได้ 31 - 40.99%

ดาเนินการได้ 41% ขึ้นไป

3

การปฏิบัตงิ านของกรมปศุสตั ว์
19 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทา
ระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
โครงการ โดยมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุ
สัตว์
20 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการสร้างความรับรู้ความ
จัดทาแผนสร้างความรับรู้แก่
มีการสื่อสารภายในองค์กรสร้าง
เข้าใจแก่ประชาชน
ประชาชน
ความรับรู้แก่ประชาชน
21 ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
ดาเนินการได้ร้อยละ 50
ดาเนินการได้ร้อยละ 60
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รวม

5

มอบหมายผู้รับผิดชอบกับโครงการ เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์
จัดส่งสรุปคาของบประมาณ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงาน รายชนิดสัตว์ พ.ศ. 2566 อย่าง ประจาปีงบประมาณ 2566 ตาม
น้อย 2 โครงการ
ระยะเวลาที่กาหนด

3

มีการดาเนินการตามแผนอย่างน้อย มีการดาเนินการตามแผนอย่าง
เดือนละ 3 เรื่อง
น้อยเดือนละ 4 เรื่อง
ดาเนินการได้ร้อยละ 70
ดาเนินการได้ร้อยละ 80

5

สรุปผลการปฏิบัตงิ านตามรอบ 1
ส่งเขตตามกาหนด
ร้อยละการบันทึกราคาสินค้า ปศุ
สัตว์ ร้อยละ 100

5
100

