
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประจ าเดือน มกราคม 2564



การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลัก
การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการ
แขง่ขันของไทย (5.3 5.4)
การพัฒนาสรา้งความเขม้แข็งจากฐานราก(7.1 7.2)
การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษา
สิง่แวดลอ้มเพือ่การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
(10.2 10.3)

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขันไดอ้ยา่ง
ยั่งยนื
• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื

• แผนแมบ่ทดา้นการเกษตร (3)
• แผนแมบ่ทดา้นเศรษฐกจิฐานราก (16)
• แผนแมบ่ทดา้นการเตบิโตอยา่งยั่งยนื (18)
• แผนแมบ่ทดา้นผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มยคุใหม ่(8) 
• การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ (20)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของกรมปศสุตัว ์

3

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ (ดา้นเกษตร
มลูคา่สงู)

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่
2) การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร
3) รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) (1 กรม 1 ปฏริูป)
4) ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ : อตัราการผสมตดิเพิม่ขึน้
5) จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมแ่ละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิี

20
10
10
15
15

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

6) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

6.1) การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรอืการใหบ้รกิาร (e-Service) : การขอใบอนุญาตขาย
อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ

(15)

6.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร

ของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืน

เพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) 

รอ้ยละของสหกรณ์ทีม่คีวาม

เขม้แข็งอยูใ่นระดบัชัน้ 1

และระดบัชัน้ 2

ผลการด าเนนิงานตาม

แนวทางสง่เสรมิเกษตร

แปลงใหญ ่

การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง 

(Data Standard) ขอ้มลูบคุคล

ของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร

1 2 3

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
สนิคา้เกษตรตลอดโซอ่ปุทาน

เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั
ภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

และนวตักรรม

สรา้งความเขม้แข็งใหก้บั
เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

4

บรหิารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้ม
อยา่งสมดลุและยั่งยนื



ตวัชีว้ดัที ่5 จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ ีไ่ดร้บัการพฒันาใหมแ่ละตรวจสอบ 
ความใชไ้ดข้องวธิ ี 

ตัวชีว้ัดใหม่
น า้หนกั

15

4

ค าอธบิาย

1. ตวัชีว้ดันีเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชมุครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบใหม้กีาร
ก าหนดตวัชีว้ดัการตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์างหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการยกระดบัการ
พัฒนามาตรฐานการตรวจวเิคราะหใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตของ Directorate - General for Health and Food Safety, DG SANTE ของสหภาพยโุรป และขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานสากล ISO/IEC17025 เพือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลจากการจัดสรรอตัราก าลงัเพิม่ใหมใ่หก้รมปศสตัว์
2. นยิาม : - การพฒันาวธิวีเิคราะห ์หมายถงึ การศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจัิยและพัฒนาดา้นวชิาการทางหอ้งปฏบิัตกิาร เพือ่ใหไ้ดว้ธิวีเิคราะหใ์หม่ๆมาใชใ้นการตรวจ
วเิคราะหต์วัอยา่งสนิคา้ปศสุตัวใ์หค้รอบคลมุทกุรายการวเิคราะหต์ามความตอ้งการของลกูคา้ (ผูส้ง่ตวัอยา่ง) หรอืตามขอ้ก าหนดของประเทศคูค่า้

- การตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ีหมายถงึ การตรวจพสิจูน์ตามหลักวชิาการเพือ่ยนืยันว่า วธิวีเิคราะหนั์น้เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ โดยขอ้ก าหนดต่างๆ 
ตอ้งมคีวามเหมาะสม เชน่ ตอบสนองตอ่สารทีต่อ้งการวเิคราะห ์ใหผ้ลตรวจวเิคราะหท์ีค่า่ trueness, detection limits และ uncertainty ตามทีต่อ้งการ และความสมัพันธข์อง
ปรมิาณสารกบัการตอบสนองของเครือ่งมอืเป็นเชงิเสน้ เป็นตน้ สามารถน าไปใชต้รวจวเิคราะหไ์ดต้รงตามวตัถปุระสงคใ์นสภาพความพรอ้มของหอ้งปฏบิตักิารทีม่อียู่
3. วธิกีารจดัเก็บขอ้มูล : ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์จัดท าแผนด าเนนิการพัฒนาวธิแีละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะหป์ระจ าปีงบประมาณ และมอบหมาย
หอ้งปฏบิัตกิารในสงักัดรับผดิชอบด าเนินการตามแผน รายงานความคบืหนา้และผลการด าเนนิการตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการรวบรวมผลการ
ด าเนนิการ จัดเก็บขอ้มลู และรายงานผลอยา่งตอ่เนือ่ง

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

1. จ านวนวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดร้ับการพัฒนาใหม่ (วธิ)ี 8 9 10 11 7

2. จ านวนวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดต้รวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ี(วธิ)ี 8 7 7 5 9                                                                                                                            

3. ผลการด าเนนิการรวม (วธิ)ี 16 16 17 16 16

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

16 วธิ ี 17 วธิ ี 18 วธิ ี

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

หอ้งปฏิบัตกิารของกรมปศุสัตว์ มีวธิีวเิคราะห์ตัวอย่างสนิคา้ปศุ
สัตวท์ี่ไดพั้ฒนาและผ่านการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิีตามหลัก
วชิาการ สง่ผลใหผ้ลตรวจวเิคราะหม์คีวามถูกตอ้ง แม่นย า น่าเชือ่ถอื 
สามารถใหบ้รกิารไดค้รอบคลุมรายการวเิคราะหต์ามความตอ้งการ
ของลูกคา้ และครอบคลุมรายการตรวจวเิคราะหส์นิคา้ปศุสัตว์เพื่อ
ส่งออกตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ช่วยสนับสนุนขอ้มูลใหก้ับ
หน่วยงานต่างๆ น าไปใชเ้พื่อการวางแผน ตรวจตดิตาม เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหาร ตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถึง
การด าเนนิการใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ส่งผล
ใหส้ินคา้ปศุสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและ
ประเทศคู่คา้เชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินคา้ปศุสัตว์ของ
ประเทศไทย 

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัวเ์พิม่เตมิ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงือ่นไข

1. ใหก้ าหนดเป็นตัวชีว้ัดตอ่เนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมต ิคปร. ทีใ่ห ้
ก าหนดการตดิตามและประเมนิผลอยา่งนอ้ย 2 ปี ภายหลังจากทีไ่ดรั้บการจัดสรรอตัราก าลงั
และบรรจตุ าแหน่งดังกลา่วแลว้

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหก้ าหนดตัวชีว้ัด “จ านวนตัวอยา่งทีไ่ดรั้บการตรวจวเิคราะห์
คณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ขึน้” ควบคูด่ว้ย  เพือ่ใหส้ะทอ้น
ประสทิธภิาพในการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้มากขึน้



DLD Quality Awards 2021



รายชื่อผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
(DLD Quality Awards 2021)

ล าดับที่ ผลงาน ประเภท หน่วยงาน
1 ตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
2 ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ livestock Farm Outlet พัฒนาการบริการ

3
เว็บไซต์ LIVESTOCK PRODUCTS ONLINE EXPERIENCE “
เปิดประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์บนโลกออนไลน์

นวัตกรรมการบริการ

4
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนาการบริการ

5
"ที เอ็น ที (TNT)" ระบบการจัดการหนังสือรับรองสุขอนามัยส าหรับ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

นวัตกรรมการบริการ
ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

6
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2563
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

7 การขับเคลื่อนกลุ่มแปลงใหญ่โคขุนหนองแหนครบวงจร บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
8 โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง  เพื่อเกษตรกร นวัตกรรมการบริการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

9
ห้องเรียนศาสตร์พระราชา วิชาโคนม “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษา 
การเลี้ยงโคนมในโรงเรียน”

พัฒนาการบริการ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
สกลนคร

10 โครงการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอ านาจเจริญ พัฒนาการบริการ ส านักงานปศุสัตว์อ านาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 2564



การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



(วันท่ี 1 ต.ค. 2563 – 14 ม.ค. 2564)

เงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม
(GFMIS)

รายการส่งเบิกจ่าย
(รอตัด GFMIS)

รายการก่อหนี้
ผูกพัน (GFMIS) รวมใช้จ่ายแล้ว

ประเภท
รายจ่าย

จ ำนวนเงิน

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3)

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %

รวม 1,586,440 445,911.01 28.11 9,970.80 0.63 105,908.60 6.68 561,790.41 35.42

งบบุคลำกร 1,127,900 363,800.00 32.26 - - - - 363,800.00 32.26

งบด ำเนินงำน 409,540 82,111.00 20.05 9,970.80 2.44 57,009.60 13.92 149,091.40 36.41

งบลงทุน 49,000 - - - - 48,899.00 99.80 48,899.00 99.80

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน


