


































รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลผอ.กอง/สํานัก(ตามภารกิจหลัก)
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

(กสส./กพก./กผส./สทป./สพพ./สอส./สพส./สตส./อยส./สคบ./สสช./สทช./กสก./กสบ. )
รอบที่ ๑/๒๕๖๒

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับกรม
นํ้าหนัก : รอยละ ๕
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของกอง/สํานักตามบทบาทภารกิจหลักดานสงเสริมและพัฒนาการผลิต ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
ดานสุขภาพสัตว โดยมอบหมายผูแทนเขารวมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตวของกรมปศุสัตว เพื่อ
พิจารณาจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และจัดทําโครงการตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมปศุสัตวภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวทุกชนิดสัตว
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวภายในหนวยงาน ๑
๒ จัดทําขอมลูสถิติพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน เชน

ขอมูลเครือขายกลุมเกษตรกร/เกษตรกร  ฟารมทั้งหมด(ประเภท)  ฟารมที่ผานการ
รับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค)  โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผานการรับรอง
(GMP/HACCP) ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศดานปศุสัตว (GDP) ขอมูล
นําเขาสงออก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรค
ระบาด การเคลื่อนยายสัตวซากสัตว ฯลฯ เปนตน

๑

๓ จัดทําแผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตวตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน
อยางนอย ๑ ชนิดสัตว

๑

๔ จัดทําโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนดิสัตว ตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานอยางนอย ๑ ชนิดสัตว

๑

๕ เสนอโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนดิสัตว ตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานอยางนอย ๑ ชนิดสัตว เพื่อของบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแตละข้ันตอน จะมีคาเทากับ ๑ คะแนน และเปนอิสระตอกัน ดังนั้นหากไมไดดําเนินการ
ในข้ันตอนใด จะปรับลดคาคะแนน ๑ คะแนน เชน หากดําเนินการเฉพาะข้ันตอนที่ ๕ แตไมไดดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ ๑-๔ ก็จะไดเพียง ๑ คะแนน ไมใชได ๕ คะแนน



เง่ือนไข :
๑. ข้ันตอนที่ ๓ – ๕ กอง/สํานัก ตองจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน ที่มี

ความสําคัญอยางนอย ๑ ชนิดสัตว ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว กรมปศุสัตว ไดจัดทําแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร และสัตวปก (ในกรณี กสบ. ให
จัดทําเปนแผนสวัสดิภาพสัตว)

๒. กอง/สํานัก จะตองสงหลักฐานในแตละข้ันตอน ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากสงลาชา
กวากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

๑. คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว กรมปศุสัตว จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราย
ชนิดสัตว (โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตวปก)

๒. กอง/สํานัก ทบทวนปรับปรุงคําสั่ง และจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงาน เชน ขอมูลเครือขายกลุมเกษตรกร/เกษตรกร  ฟารมทั้งหมด(ประเภท)  ฟารมที่ผานการรับรอง
(GAP/GFM/ปลอดโรค)  โรงงานทั้งหมด(ประเภท)  โรงงานที่ผานการรับรอง(GMP/HACCP) ขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศดานปศุสัตว (GDP) ขอมูลนําเขาสงออก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด
(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนยายสัตวซากสัตวซากสัตว ฯลฯ เปนตน

๓. กอง/สํานัก จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และโครงการเพื่อเสนอคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน

หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวของกอง/สํานัก
๒. แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน ซึ่งในรายละเอียดแตละชนิดสัตว ตองมี

ขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน เชน ขอมูลเครือขายกลุมเกษตรกร/
เกษตรกร  ฟารมทั้งหมด(ประเภท)  ฟารมที่ผานการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค)  โรงงานทั้งหมด(ประเภท)
โรงงานที่ผานการรับรอง(GMP/HACCP) ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศดานปศุสัตว (GDP) ขอมูล
นําเขาสงออก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนยายสัตว
ซากสัตวซากสัตว ฯลฯ เปนตน (ในกรณี กสบ. ใหจัดทําเปนแผนสวัสดิภาพสัตว)

๓. สําเนาหนังสือถึงกองแผนงาน เพื่อจัดสงโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของ
หนวยงาน ของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. สําเนาโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน เพื่อของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมปศุสัตว
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท

นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นายพงศรภัส  ฐิติศรันพงษ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

๐๘ - ๑๔๕๗ – ๘๖๐๗
๐๘ – ๑๘๖๗ – ๐๕๓๘
๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ตอ ๒๒๔๑



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลผอ.กอง/สํานัก(ตามภารกิจหลัก)
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

(กสส./กพก./กผส./สทป./สพพ./สอส./สพส./สตส./อยส./สคบ./สสช./สทช./กสก./กสบ. )
รอบที่ ๒/๒๕๖๒

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับกรม
นํ้าหนัก : รอยละ ๕
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของกอง/สํานักตามบทบาทภารกิจหลักดานสงเสริมและพัฒนาการผลิต ดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว
ดานสุขภาพสัตว  โดยมอบหมายผูแทนเขารวมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตวของกรมปศุสัตว เพื่อ
พิจารณาจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และจัดทําโครงการตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว เพื่อเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมปศุสัตว  โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราย
ชนิดสัตวทุกชนิดสัตว
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวภายในหนวยงาน ๑
๒ ปรับปรุงขอมูลสถิติพื้นฐานที่สาํคัญดานปศุสัตวตามบทบาทภารกิจของหนวยงานใหเปน

ปจจุบัน และทบทวนจัดทําแผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของ
หนวยงาน

๑

๓ ทบทวนปรับปรุงโครงการภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ตามที่ไดมี
การปรับลดงบประมาณจากกระทรวงฯและสาํนักงบประมาณ

๑

๔ จําแนกงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามบทบาทภารกิจของหนวยงานประจาํป ๒๕๖๓
ภายใตแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว

๑

๕ ไมมปีระเด็นปญหาการบริหารจัดการสินคาปศุสัตว ในบทบาทภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบ(ไมมีขอรองเรียน) เชน ปญหาสินคาไมมีคุณภาพ (พันธุสัตว/พชือาหารสัตว/
น้ําเชื้อ/วัคซีน/ ฯลฯ ) การใหความชวยเหลือเกษตรกรลาชา สินคาลนตลาด ราคาตกต่ํา
โรคระบาดสัตว  เปนตน

๑

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแตละข้ันตอน จะมีคาเทากับ ๑ คะแนน และเปนอิสระตอกัน ดังนั้นหากไมไดดําเนินการ
ในข้ันตอนใด จะปรับลดคาคะแนน ๑ คะแนน เชน หากดําเนินการเฉพาะข้ันตอนที่ ๕ แตไมไดดําเนินการใน
ข้ันตอนที่ ๑-๔ ก็จะไดเพียง ๑ คะแนน ไมใชได ๕ คะแนน



เง่ือนไข :
๑. ข้ันตอนที่ ๑-๓ กอง/สํานัก จะตองมีการประชุมคณะทํางานฯเพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งฯ/ขอมูลสถิติ

พื้นฐานที่สําคัญ/แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน/โครงการภายใตแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว (กรณีไมมีการประชุมและ/หรือในรายงานการประชุมไมมีประเด็นดังกลาว จะไมไดรับ
คะแนนในข้ันตอนดังกลาว)

๒. ข้ันตอนที่ ๔ กอง/สํานัก จะตองสงใหกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถาสงชากวากําหนด
จะปรับลดวันละ ๐.๑ คะแนน (ในกรณี กสบ. ใหจําแนกตามแผนยุทธศาสตรตามภารกิจของหนวยงาน เชน แผน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาสุนัขและแมวไมมีเจาของอยางยั่งยืน ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ /แผนสวัสดิภาพสัตว เปนตน)

๓. ข้ันตอนที่ ๕ กรณีมีขอรองเรียนตามบทบาทภารกิจของกอง/สํานักที่รับผิดชอบ จะมีการปรับลดคะแนน
ครั้งละ ๐.๑ คะแนน (นับตั้งแตวันที่แจงเวียนตัวชี้วัดของกองการเจาหนาที่จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

๑. คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว กรมปศุสัตว จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราย
ชนิดสัตว (โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตวปก)

๒. กอง/สํานัก ทบทวนปรับปรุงคําสั่ง และจัดทําขอมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงาน เชน ขอมูลเครือขายกลุมเกษตรกร/เกษตรกร  ฟารมทั้งหมด(ประเภท)  ฟารมที่ผานการรับรอง
(GAP/GFM/ปลอดโรค)  โรงงานทั้งหมด(ประเภท)  โรงงานที่ผานการรับรอง(GMP/HACCP) ขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศดานปศุสัตว (GDP) ขอมูลนําเขาสงออก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด
(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนยายสัตวซากสัตวซากสัตว ฯลฯ เปนตน

๓. กอง/สํานัก จัดทําและทบทวนแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว และโครงการเพื่อเสนอคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบทบาทภารกิจของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวของกอง/สํานัก
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯ ของกอง/สํานัก เพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งฯ/ขอมูลสถิติ

พื้นฐานที่สําคัญ/แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน/โครงการภายใตแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตว

๓. หนังสือถึงกองแผนงานเพื่อสงการจําแนกงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวของหนวยงาน (นับจากวันลงรับหนังสือ
หรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่กองแผนงานไดรับ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมปศุสัตว
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท

นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นายพงศรภัส  ฐิติศรันพงษ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

๐๘ - ๑๔๕๗ – ๘๖๐๗
๐๘ – ๑๘๖๗ – ๐๕๓๘
๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ตอ ๒๒๔๑


