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กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เร่ือง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค. 64)

เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี กรมปศุสัตว์ (พ.ศ. 2563-2565) 1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี แบบฟอร์มท่ี สศช.ก าหนด p

ให้สอดคล้องกับงบประมาณประจ าปี 2563 (พ.ร.บ.โอน และ พ.ร.บ.2564)
2) ปรับปรุงงบประมาณปี 2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 p

3) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) p

ให้กรมฯเห็นชอบและแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 
4) น าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 เข้าในระบบ e-MENSCR p

5) รองปลัดกระทรวงฯ/ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติ(M7) ในระบบ e-MENSCR 
เรียบร้อยแล้ว

p

2. การบันทึกแผนปฏิบตัิราชการและผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2563 1) บันทึกแผนปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ประจ าปี 2563 ลงในระบบ e-MENSCR p

ลงในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 2) ท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติในระบบ e-MENSCR (M7)
3) รองปลัดกระทรวงฯ/ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติ(M7) ในระบบ e-MENSCR 

เรียบร้อยแล้ว

p
p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เรื่อง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค. 64)

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

3. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 และการบันทึก
โครงการ และรายงานผลเป็นรายไตรมาส ประจ าปี 2564 ลงใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 

1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 เสนอกรมฯให้ความเห็นชอบและ
แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

p

2) บันทึกโครงการและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี 2564 (M1-M7) 
ลงในระบบ e-MENSCR 

p

3) รองปลัดกระทรวงฯ/ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติ(M7) ในระบบ e-MENSCR เรียบร้อยแล้ว p
4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าไตรมาส 1 p

5) บันทึกข้อมูลสถิติท่ีส าคัญตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือน าเข้าข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D)

p

4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 และการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปี 2565 ผ่านระบบ e-MENSCR

1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 เสนอกรมฯให้ความเห็นชอบ
และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

p

2) จัดท าโครงการส าคัญและงบประมาณ ประจ าปี 2565 และบันทึกข้อมูลในระบบ 
e-MENSCR (M1-M7) 

p

3) รองปลัดกระทรวงฯ/ปลัดกระทรวงฯ อนุมัติ(M7) ในระบบ e-MENSCR เรียบร้อยแล้ว p
4) ปรับปรุงโครงการส าคัญประจ าปี 2565 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ p

เห็นชอบ 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่
- โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

5) ประสานและแจ้งกอง/ส านัก  และกลุ่มวิเคราะห์ฯ เพ่ือจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี 2565

p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เร่ือง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค.64)

เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

5. โครงการภายใต้งบฟื้นฟูฯ(เงินกู)้ ที่จังหวัด
เสนอขอและให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ

1) สภาพฒันน์แจ้งผลวิเคราะห์โครงการเบื้องต้นที่จังหวัดเสนองบประมาณ (จังหวัดและกรมฯเป็นหนว่ยรับ 
งบประมาณ) รอบท่ี 1 (20 ก.ค. 2563) , รอบท่ี 2 (20 ส.ค. 2563)

p

2) สรุปแจ้งโครงการท่ีให้กรมฯเป็นหน่วยรับงบประมาณ เสนอ สศก. เพ่ือเสนอ รมว.กษ. ให้ความเห็นชอบ 
โครงการ 
- รอบท่ี 1 จ านวน 9 จังหวัด 10 โครงการ
- รอบท่ี 2 จ านวน 8 จังหวัด 14 โครงการ

p

3) เชิญประชุมทุกจังหวัดที่เสนอให้กรมฯเป็นหน่วยรับงบประมาณ เพื่อปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ p
4) บันทึกข้อมูลโครงการและงบประมาณ ระบบ e-MENSCR p
5) จัดส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ให้สภาพัฒนน์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จ านวน 2 รอบ p
6) ปรับปรุงโครงการในระบบ e-MENSCR ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี p

(รอบท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25 ส.ค. 2563 มีจ านวน 6 จังหวัด 7 โครงการ)
7) ท าหนังสือถึงส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) เพื่อจัดส่งโครงการและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน p
8) ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง(กอง/ส านัก/จังหวัด/กค) เพ่ือให้ด าเนินการตามกรอบของโครงการ

(งบเหลือต้องคืน)
p

9) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและปรับแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงิน ให้ สบน. /สภาพัฒนน์
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564

10) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและปรับแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงิน ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์ 2564  (ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2564)

p

p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เรื่อง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค. 64)

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

6. การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปผลการด าเนินงานทุกแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564

p

7. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ 1) เข้าร่วมประชุมกับปยป.กษ. เพ่ือพิจารณาโครงการส าคัญ Big Rock 
ด้านเกษตรมูลค่าสูง 8 ประเด็น ตามแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(วันที่ 12 มกราคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom)

p

2) จัดท าแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock ) และส่งให้ ปยป.กษ. ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564

3) ทบทวนข้อเสนอโครงการตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ(Big Rock )  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้าง
เกษตรมูลค่า (เฉพาะประเด็นแปลงใหญ่) และส่งให้ ปยป.กษ. ภายในวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2564

p

p

8. การจัดท างบประมาณประจ าปี 2565 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนา 1) ประชุมร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก/ภาค) แนวทางการเสนอ p

พื้นที่ระดับภาค งบประมาณภายใต้แผนบูรณาการภาค 

2) ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนวทางการเสนอของบประมาณปี 2565 p

3) จัดท าโครงการตามแบบฟอร์มสภาพัฒนน์และจัดส่งให้ สศก. ภายในวันที่ p

16 กันยายน 2563

4) เข้าร่วมประชุมชี้แจงสภาพัฒนน์ (รร.ปริ๊นซ์พาเลช) วันที่ 3-4 ธ.ค.2563
หมายเหตุ : ปี 2565 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เรื่อง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค.64)

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

9. การจัดท างบประมาณประจ าปี 2565 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนา 1) ประชุมร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ สกพอ. p

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพิจารณาแนวทางการเสนองบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ
2) ประชุมกับฝ่ายเลขานุการรายสินค้าเพ่ือพิจารณาการขับเคลื่อนรายสินค้า p

ในพ้ืนที่ EEC เพ่ือเสนอของบประมาณปี 2565
3) จัดประชุม Focus Groups ร่วมกับ สศก./สกพอ. (สินค้าไก่ไข/่สุกร/โคเนื้อ) p

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพ่ือพิจารณาโครงการปี 2565-2570
4) จัดท าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ p

ภาคตะวันออก ส่งให้ สกพอ.
5) เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนนาการเกษตรในเขตพัฒนนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (ปลัดกระทรวงฯเป็นประธาน)
p

6) สกพอ. แจ้งผลการพิจารณารอบที่ 2 ซึ่งมีโครงการของกรมปศุสัตว์ จ านวน 
1 โครงการ คือ โครงการยกระดับสินค้าไข่ไก่คุณภาพสูงในพ้ืนที่เขตพัฒนนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC Premium Eggs) งบประมาณ 10,023,000 บาท

p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เรื่อง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค.64)

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

10. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจ าปี 2564 1) ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดด้านนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ p

(งบ Funtion / งบ Area) 2) ทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายการ p

3) กอง/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2564 และสรุป 
ค าของบประมาณประจ าปี 2565

p

4) ปศข./ปศจ. สรุปค าของบประมาณประจ าปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

p

5) ประเมินตัวชี้วัดด้านนโยบายฯ รอบท่ี 1-2/2564 p

6) ประเมินผลอุทธรณ์  รอบท่ี 1-2/2564 p

11. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ 1) ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน p

2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ (รายไตรมาส)

- ปี 2563 ด าเนินการจัดแล้ว 3 ครั้ง (นับตามปีปฏิทิน) p

- ปี 2564
1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
2. แจ้งเวียนมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาฯ 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
3. แจ้งเวียนสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาฯ

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564

p

p

p



ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2564 (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เร่ือง กิจกรรม/ขั้นตอน
สถานะ (ณ 1 มี.ค.64)

เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

12. การก ากับติดตามตัวชี้วัดด้านนโยบาย “การจัดท าและ
ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”

1) คัดเลือกแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 10 โครงการ
p

2) ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผน
ท่ีก าหนดเป็นรายเดือน/ไตรมาส p

3) รายงานผลการปฏิบัติงานรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ส่ง กพร.และ กกจ. p



การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565
ของกรมปศุสัตว์

กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ



➢ ค าของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 7,808.69 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ

➢ กลุ่มวิเคราะห์ ฯ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม 
ส่งส านักงบประมาณ

➢ ส านักงบประมาณเสนอค าของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565
ต่อคณะรัฐมนตรี 9 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ความเห็นชอบ 16 มีนาคม 2564

➢ ประสานส านัก/กอง ให้ส่งเอกสารประกอบการขอตั้งค าของบลงทุนปี 2565 ให้ครบถ้วน



กลุ่มตดิตามและ

ประเมนิผล
Monitoring & Evaluate

ประชุมเร่งรัดติดตาม ครั้งท่ี4/2564 ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2564



จากสถานการณ์โควิค-19 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน คาดว่าจะส่งมอบได้
สัปดาห์ที่สองของเดือน เมษายน

ลงนามสัญญา  22 พ.ค. 2563
ส่งมอบ งวด 1 (90 วัน) เบิกจ่าย 20% (1,096,000 บาท)  วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ส่งมอบ งวด 2 (120 วัน) เบิกจ่าย 20% (1,096,000 บาท) วันที่ 19 กันยายน 2563
ส่งมอบ งวด 3 (180 วัน) เบิกจ่าย 30% (1,644,000 บาท) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ส่งมอบ งวด 4 (300 วัน) เบิกจ่าย 30% (1,644,000 บาท) วันที่ 18 มีนาคม 2564

งบประมาณ : 6,638,500 บาท
ผลการคัดเลือก : บริษัท Global Technology Integrated

: 5,480,000 บาท

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติ งาน (e-Operat ion ) ระยะที่2

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ 
- อบรมการใช้ระบบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
- ทดสอบการใช้ระบบ เดือนมีนาคม 2564
- ใช้ระบบจริง เดือนเมษายน 2564

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ 
- อบรมการใช้ระบบ ปลายเดือนมีนาคม 2564
- ทดสอบการใช้ระบบ เดือนเมษายน 2564 (สัปดาห์ที่ 4)
- ใช้ระบบจริง เดือนพฤษภาคม 2564

ปรับแผน

หมายเหตุ : ค่าปรับวันละ 5,480 บาท (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา)



กลุ่มประสานงานวิชาการ
และโครงการพิเศษ



ล าดับ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานะ

1
โครงการศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และศูนย์เครือข่ายการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 111,500,000 

ผ่านการพิจารณาของคณะอนุฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563

และอยู่ระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม
(แบบแปลน)

2
โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของฟาร์มสุกรรายย่อยเพ่ือสร้างความยั่งยืน
ด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย 500,153,800 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ สศช.

3
โครงการยกระดับระบบการป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย 
เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอาหารของประเทศไทย

501,123,800 



ล าดับ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานะ

4 โครงการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้วิกฤตโควิด 19
348,769,700 

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของ สศช.

5 โครงการเสริมสร้างทักษะและรายได้ด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 
823,000,000 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
844,128,000 

รวม 3,128,675,300



งปม. ที่ได้รับ  16,094,300.00 บาท 
งวดที่ 1 :7,985,160 บาท ( - ตัดโอนยุทธศาสตร์ 1,866,500 บาท , โอนไปจังหวัดน่าน 3,120 บาท 
(ค. สัตวแพทย์พระราชทาน ,โอนไปศูนย์ต้นทุนกรม ฯ 181,407 บาท (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)  
คงเหลือ   5,934,133.00  บาท
งวดที่ 2 : 8,169,140 บาท 

งบประมาณที่ได้รับ 5,934,133.00 เทียบ งปม ( %)
71.97%

-
28.03 %

เบิกจ่าย 4,270,870.23

ก่อหนี้ผูกพัน -

คงเหลือ 1,663,262.77




