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การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์

แนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ( DLD-Regislives) 
รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยตรงตลอดเวลา (Real time) โดยไม่ท าการปิดระบบ ซึ่งใช้งานได้ 2 
รูปแบบ คือ Web Based Application ส าหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows และรูปแบบของ Native 
Application ส าหรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Android 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ    
1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์, นายภาณุวัชร สุภามูล) 
2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

อ าเภอ 
เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

เป้าหมายการ
ปรับปรุง 
ช่วงที่1 

1 ต.ค.61- 20มี.ค.62 
(80% ของเป้าหมาย

ทั้งหมด) 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ 1 
(3/บาครัวเรือน) 

เป้าหมายการ
ปรับปรุง 
ช่วงที่2 

1เม.ย.62-20 ก.ย.62 
(20% ของเป้าหมาย

ทั้งหมด) 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ 2 
(3บาท/ครัวเรือน) 

 เมืองเชียงใหม่  1,158 927 2,780 232 695 
 จอมทอง  2,468 1,974 5,923 494 1,481 
 แม่แจ่ม  2,142 1,713 5,140 428 1,285 
 เชียงดาว  3,145 2,516 7,548 629 1,887 

 ดอยสะเก็ด  3,392 2,713 8,140 678 2,035 
 แม่แตง  4,882 3,905 11,716 976 2,929 
 แม่ริม  1,490 1,192 3,576 298 894 
 สะเมิง  1,362 1,090 3,269 272 817 
 ฝาง  2,645 2,116 6,349 529 1,587 

 แม่อาย  3,753 3,002 9,007 751 2,252 
 พร้าว  3,295 2,636 7,909 659 1,977 

 สันป่าตอง  4,138 3,311 9,932 828 2,483 
 สันก าแพง  4,924 3,939 11,817 985 2,954 
 สันทราย  2,146 1,717 5,150 429 1,287 
 หางดง  3,199 2,559 7,677 640 1,919 
 ฮอด  1,933 1,546 4,639 387 1,160 

 ดอยเต่า  4,925 3,940 11,820 985 2,955 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ช่วงที่ 1 (เป้าหมายปรับปรุง มากว่า 80%) ช่วงที่ 2 (เป้าหมายปรับปรุง 100%) 

งบด าเนินงานโอนมา 80 % งบด าเนินงานโอนมา 20 % 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน                         
   - ทบทวน/ปรับแก้/ก าหนดแผน ขั้นตอนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล  (ยุทธ์ฯ)                         
   - จัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่งบประมาณ, 
โปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรฯให้พร้อมใช้
งานทุกอ าเภอ (ยุทธ์ฯ)                         
2. ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ประจ าป ี2562                         
   - ประสานงาน/ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ระดับอ าเภอ เพื่อท าความเข้าใจการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และก าหนด
เป้าหมายของระยะเวลาในการด าเนินการ
ร่วมกัน (ยุทธ์ฯ) 
 
                         

อ าเภอ 
เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

เป้าหมายการ
ปรับปรุง 
ช่วงที่1 

1 ต.ค.61- 20
มี.ค.62 

(80% ของ
เป้าหมายทั้งหมด) 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ 1 
(3/บาครัวเรือน) 

เป้าหมายการ
ปรับปรุง 
ช่วงที่2 

1เม.ย.62-20 ก.ย.
62 

(20% ของ
เป้าหมายทั้งหมด) 

ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ช่วงที่ 2 
(3บาท/ครัวเรือน) 

 อมก๋อย  5,095 4,076 12,227 1,019 3,057 
 สารภี  4,197 3,357 10,072 839 2,518 

 เวียงแหง  593 475 1,424 119 356 
 ไชยปราการ  1,500 1,200 3,599 300 900 

 แม่วาง  1,926 1,541 4,623 385 1,156 
 แม่ออน  1,175 940 2,820 235 705 
 ดอยหล่อ  3,942 3,154 9,461 788 2,365 

 กัลยาณิวัฒนา  576 461 1,382 115 345 
รวม 70,000 56,000 168,000 14,000 42,000 
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กิจกรรม 

ช่วงที่ 1 (เป้าหมายปรับปรุง มากว่า 80%) ช่วงที่ 2 (เป้าหมายปรับปรุง 100%) 

งบด าเนินงานโอนมา 80 % งบด าเนินงานโอนมา 20 % 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายครัวเรือน 

               - ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรและจ านวนปศุ
สัตว์ให้เป็นปัจจุบัน (สนง.ปศอ.)                         

   - เพิ่มรูปภาพเกษตรกร (สนง.ปศอ.)                         

   - เพิ่มรูปภาพที่ตั้งฟาร์ม (สนง.ปศอ.)                         

   - เพิ่มพิกัดที่ตั้งฟาร์ม (สนง.ปศอ.)                         
   - แก้ไขเกษตรกรที่อยู่ในสถานะ"รออนุมัต"ิ 
ให้ได้รับการยืนยันในระบบฯ (สนง.ปศอ.)                         

4. ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน                         
   - ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ
หน่วยงานผ่านระบบ e-Operation (ยุทธ์ฯ)                         
   - ทบทวนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน (ยุทธ์ฯ)                         
   - ติดตามการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดให้เสร็จตามก าหนด (ยุทธ์ฯ)                         
5. สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ประจ าป ี2562                         

   - ทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงาน ราบ
รวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้ง
วิเคราะห์สาเหต ุ เพื่อวางแผนในปีงบประมาณ
ถัดไป (ยุทธ์ฯ)                         
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การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ E-Operation 

แนวทางการด าเนินงาน 
ด าเนินการในรูปแบบ Web Application ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Internet 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
1. กลุ่ม/ฝ่าย ทุกกลุ่ม/ฝ่าย 

1.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (นายภาณุวัชร สุภามูล) 
1.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (น.ส.จิราวรรณ อินตุ่น) 
1.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (น.ส.รัตนวลี  ลังกากาศ) 
1.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (น.ส.ณัฐฌา  สาททอง) 

2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ทุกอ าเภอ (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. เป้าหมายตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลงานส าคัญท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ) 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ 

 

เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

 

เป้าหมายการปรับปรุง
รอบที ่1 

(1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) 
>41% 

เป้าหมายการ
ปรับปรุงรอบที ่2  

(1เม.ย.62-20 ก.ย.62) 

100% 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(สุขภาพ) 

ตัว 7,000 >2,870 7,000 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ (สุขภาพ) 

ราย 364 >149 364 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว ์(สุขภาพ) แห่ง 10 >4 10 

จ านวนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย (สุขภาพ) 

แห่ง 2 >1 2 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(สุขภาพ) 

ตัว 7,000 >2,870 7,000 

ควบคุมประชากรสัตว ์โดยการผ่าตัดท าหมัน (สุขภาพ) ตัว 210 >86 210 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว ์(สุขภาพ) ตัว 2,462,025 >1,009,430 2,462,025 

จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
(สุขภาพ) 

ตัว 8,382 >3,437 8,382 

จ านวนสถานท่ีเสี่ยงท่ีได้รับการเฝ้าระวังและท าลาย
เชื้อโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (สุขภาพ) 

แห่ง 18,352 >7,524 18,352 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ 

 

เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

 

เป้าหมายการปรับปรุง
รอบที ่1 

(1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) 
>41% 

เป้าหมายการ
ปรับปรุงรอบที ่2  

(1เม.ย.62-20 ก.ย.62) 

100% 

การรับรองสถานท่ีเลี้ยงท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) (สุขภาพ) 

ราย 130 >53 130 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการบ าบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด (สุขภาพ) 

ตัว 6,056 >2,483 6,056 

จ านวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับการรับรองฟาร์ม GFM 
(สุขภาพ) 

ราย รอ    

จ านวนซากสัตว์ปีกป่วยตายหรือคัดทิ้งออกจากฟาร์ม 
(สุขภาพ) 

ฟาร์ม รอ     

การปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง (สุขภาพ) ราย 35,827 >14,689 35,827 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(Haemorrhagic) (สุขภาพ) 

ตัว 31,796 >13,036 31,796 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(สุกร) (สุขภาพ) 

ตัว 5,294 >2,171 5,294 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) (สุขภาพ) 

ตัว 199,942 >81,976 199,942 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) (สุขภาพ) 

ตัว 2,120,800 >869,528 2,120,800 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว ์
(FMD โคนม) (สุขภาพ) 

ตัว 104,193 >42,719 104,193 

การเฝ้าระวังโรควัวบ้า (สุขภาพ) ตัว 2 >1 2 

จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว ์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (คุณภาพ) 

ตัวอย่าง รอ  
  

   
  

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน  (โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร) (คุณภาพ) 

แห่ง 2,291 >939 2,291 

สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน (กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว)์  (คุณภาพ) 

แห่ง 2,285 >937 2,285 

จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับการ
ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล (คุณภาพ) 

แห่ง 6 >2 6 

ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 
(ส่งเสริม) 

แห่ง 25 >10 25 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่
ระบบ Smart Farmer (ส่งเสริม) 
 

ราย 120 >49 120 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ 

 

เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

 

เป้าหมายการปรับปรุง
รอบที ่1 

(1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) 
>41% 

เป้าหมายการ
ปรับปรุงรอบที ่2  

(1เม.ย.62-20 ก.ย.62) 

100% 

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านปศุสัตว ์(ส่งเสริม) 

แปลง 8 >3 8 

พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท า
การปศุสัตว ์(โครงการ Agri-Map) (ส่งเสริม) 

ไร ่ 35 >14 35 

จ านวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(โครงการ Agri-Map)  (ส่งเสริม) 

ราย 20 >8 20 

จ านวนแม่กระบือที่ได้รับบริการผสมเทียม (กิจกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่มี
ความเหมาะสม) (สุขภาพ) 

ตัว 40 >16 40 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กระบือ (กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสม)  (สุขภาพ) 
 

ราย 20 >8 20 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผสมเทียม (กิจกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ไม่
เหมาะสม)  (สุขภาพ) 

ตัว 17 >7 17 

พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท า
การปศุสัตว ์เทียม (กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม) (ส่งเสริม) 

ไร ่ 35 >14 35 

จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต (กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์) 
(ส่งเสริม) 

กลุ่ม 7 >3 7 

จ านวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการ
เลี้ยงกระบือ (ส่งเสริม) 

ราย 69 >28 69 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ยุทธ์) 

ราย 70,000 >28,700 70,000 

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว ์
(โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง) (ส่งเสริม) 

ราย 485 >199 485 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) (สุขภาพ) 

ตัว 1,000 >410 1,000 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ(โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) (ส่งเสริม) 

โรงเรียน 63 >26 63 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ(โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ) (ส่งเสริม) 

ราย 230 >94 230 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ 

 

เป้าหมายทั้ง
ปีงบประมาณ 

 

เป้าหมายการปรับปรุง
รอบที ่1 

(1 ต.ค.61- 31 มี.ค.62) 
>41% 

เป้าหมายการ
ปรับปรุงรอบที ่2  

(1เม.ย.62-20 ก.ย.62) 

100% 

จ านวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ(กิจกรรม สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) (ส่งเสริม) 

โรงเรียน 63 >26 63 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ(กิจกรรม สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) (ส่งเสริม) 

ราย 220 >90 220 

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน (ภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) (ส่งเสริม) 

โรงเรียน รอ   

ประชุมเจ้าหน้าที ่(ส่งเสริม) คน 60 >25 60 

ฝึกอบรมผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริม) ราย 10 >4 10.00 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการ
ให้บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว ์(สุขภาพ) 

ราย 1,400 >574 1,400 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการ
ให้บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว ์(สุขภาพ) 

ราย 1,400 >574 1,400 

 

 

2. เป้าหมายตามตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด : ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ (ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ) 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ช่วงที่ 1 (เป้าหมายปรับปรุง มากว่า 41%) ช่วงที่ 2 (เป้าหมายปรับปรุง 100%) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การวางแผนการปฏิบัติงาน                         
แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัด (ยุทธ์)                         
ให้กลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบเป้าหมายภาพรวมของ
จังหวัดรวมถึงจัดสรรให้ สนง.ปศอ. (ทุกกลุ่ม/
ฝ่าย)                         
บันทึกเป้าหมายให้ สนง.ปศอ. ในระบบฯ (ยุทธ์)                         
การรายงานผ่านระบบ e-Operation  (ทุก
กลุ่ม/ฝ่าย, สนง.ปศอ.) 

6% 12% 18% 24% 34% 41% 52% 64% 72% 81% 90% 100% 
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ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด 
2. จัดท า/ทบทวน ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญด้านปศุสัตว์ของจังหวัด 
3. จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
4. จัดท าโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์) 
5. เสนอโครงการอย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์ (ตามข้ันตอนที่ 4) บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/

ท้องถิ่น เพ่ือเสนอค าของบประมาณรายจ่าย ปีงบ 63 และโครงการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อย่างน้อย 1 ชนิดสัตว์) 

6. รายงานผลต่อกองแผนงาน ตามก าหนด 
7. บริหารจัดการสินค้าเกษตรไม่ให้มีปัญหา 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (น.ส.มนัสวี  ไทยาภิรมย์) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

รอบท่ี 1/2562 รอบท่ี 2/2562 

หมายเหตุ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนราย
ชนิดสัตว ์

                          

2. จัดท า/ทบทวน ข้อมูล
พื้นฐานท่ีส าคัญ  

                          

3. จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์  

                          

4. จัดท าโครงการตาม
แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  

                          

5. เสนอโครงการอย่าง 
บรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
ท้องถิ่น เพื่อเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบ 
63  
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กิจกรรม 
รอบท่ี 1/2562 รอบท่ี 2/2562 

หมายเหตุ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ส่งรายงานให้กอง
แผนงาน รอบที1่/2561 

                        หลักฐานการส่ง 
1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
2.แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ฯ 
3. หนังสือน าส่งโครงการถึง 
กษ. 
4. โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

7. โครงการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว ์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (อย่างน้อย 3 ชนิด
สัตว์)  

                          

8. ส่งสรุปผลการพิจารณา
การเสนอของบระมาณ
รายจ่ายปีงบ 2563 ให้
กองแผนทราบ 

                          

9. บริหารจัดการให้ไม่มี
ปัญหาการบริหารจัดการ
สินค้าปศุสัตว ์

                          

10. ส่งรายงานให้กอง
แผนงาน รอบที2่/2561 

                        หลักฐานการส่ง 
1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
2. รายงานการประชุม
ทบทวนค าสั่ง/ข้อมูลพื้นฐาน/
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
3. แผนพัฒนาจ./กลุ่มจ. ปี 
63 ที่ปรากฎโครงการตาม
แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
3. หนังสือน าส่ง ถึงกองแผน 
แจ้งผลการพิจารณา
งบประมาณภายใต้แผนจ./
กลุ่ม. 
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ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

1. จัดท าแผนและก าหนดแนวทางสร้างการรับรู้/ทบทวน ส่งส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
2. สื่อสารภายในองค์กรเพื่อถ่ายทอดแนวทางแก่ประชาชน และบุคลากรในสังกัดทราบ 
3. ด าเนินการตามแผนมากกว่า เดือนละ  6 เรื่อง 
4. รายงานให้ สนง.ปศข.5 ทราบ 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (น.ส.อรวรรณ ปัญโยกาศ) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

รอบที ่1/2562 รอบที ่2/2562 

หมายเหต ุปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนและ
ก าหนดแนวทางสร้าง
การรับรู้/ทบทวน ส่ง
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
5 

                        เอกสารหลักฐานที่ต้องส่ง 
1. แบบฟอร์ม 1.1 

2. สื่อสารภายใน
องค์กร 

                          

3. ด าเนินการตามแผน                           

4. รายงานให้ 
สนง.ปศข.5 ทราบ 

                        เอกสารหลักฐานที่ต้องส่ง 
1. แบบฟอร์ม 1.1/1.2./1.3 
2. หลักฐานการสื่อสารในองค์กร 
(รายงานการประชุม ภาพถ่าย 
หนังสือเวียน การติดป้ายประกาศ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน การ
สื่อสารผ่านไลน์ เวปไซต์) 
3. หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 

1. ชี้แจงเหตุการณ์ตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่ม IO-DLD ต่อกรมปศุสัตว์ ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง 
2. รายงานให้กองแผนทราบ 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (น.ส.มนัสวี ไทยาภิรมย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

รอบท่ี 1/2562 รอบท่ี 2/2562 

หมายเหตุ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ช้ีแจงเหตุการณ์
ตามที่ได้รับแจ้งจาก
กลุ่ม IO-DLD ต่อกรม
ปศุสัตว์ ผ่านสื่อ 3 
ช่องทาง 

ภายใน 24 ชม. เอกสารหลักฐานที่
ต้องส่ง 
1. แบบฟอร์ม 
2.1/2.2/2.3 
2. หลักฐานการ
เผยแพร่ผ่านสื่อ 

2. รายงานให้กองแผน
ทราบ 

                        เอกสารหลักฐานที่
ต้องส่ง 
1. แบบฟอร์ม 
2.1/2.2/2.3 
2. หลักฐานการ
เผยแพร่ผ่านสื่อ 
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ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
3. การน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
5. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด 

หน่วยปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ และนายภาณุวัชร สุภามูล) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

รอบที ่1/2562 รอบที ่2/2562 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล                         

- วางแผนการพัฒนาบุคคลากรโดยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อหาความ
ต้องการของรูปแบบการพัฒนา 

            

- แจ้งเวียนภายในเพื่อสื่อสาร เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร 

            

2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน 

            

- ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
บุคคลากร 

            

- รายงานแบบฟอร์มที่ IDP : A 
แผนพัฒนาบุคคลากรผ่าเวปไซต์ 

            

3. การน าแผนพัฒนาบุคคลากรไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

            

- จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
เอกสารประกอบโครงการต่างๆ 

            

- จัดการพัฒนา (ฝึกอบรม, ชุมนุมนัก
ปฏิบัติ, E-Learning) 
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กิจกรรม 

รอบที ่1/2562 รอบที ่2/2562 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคคลากร 

            

- ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ และสรุป
รายงานการพัฒนา 

            

- ติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล หลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

            

5. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด             

- อัพโหลดหลักฐานต่างๆขึ้นเวปไซต์
ส านักงานผ่าน แบนเนอร์ IDP 

            

 
 
 

 


