
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท)

ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

1. การดําเนินการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)

2. การจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ภายในกรมปศุสัตว

3. การปรับปรุงกระบวนการ

ของหนวยงานภายใน

กรมปศุสัตว

4. การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของ

กรมปศุสัตว

5. การบริหารงบประมาณ

งบ

ดําเนินงาน

ปกติ

งบ

ดําเนินงาน

ปกติ

งบ

ดําเนินงาน

ปกติ

งบ

ดําเนินงาน

ปกติ

1,756,150

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

(ตาม ม. 44)

รอยละของความสําเร็จในการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ภายในกรมปศุสัตว

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการปรับปรงุกระบวนการของ

หนวยงานภายในกรมปศุสัตว

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของกรมปศุสัตว

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

รายจายภาพรวมของกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร

100%

100%

100%

100%
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58.04 %

เปนไปตาม

เปาหมาย

เปนไปตาม

เปาหมาย

เปนไปตาม

เปาหมาย

เปนไปตาม

เปาหมาย

ต่ํากวา

เปาหมาย

การวางแผนท่ีดี

กํากับติดตามอยาง

ใกลชิด

การวางแผนท่ีดี

กํากับติดตามอยาง

ใกลชิด

การวางแผนท่ีดี

กํากับติดตามอยาง

ใกลชิด

การวางแผนท่ีดี

กํากับติดตามอยาง

ใกลชิด

1. เรงรัด และกํากับ

การเบิกจายใหเปนไป

ตามแผนการเบิกจาย

2. ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

เบิกจายในระบบ 

GFMIS ทุกสัปดาห

วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

1. การดําเนินการตาม

มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

(ตาม ม. 44)

วัตถุประสงค :

เพ่ือถายทอดเปาหมาย

ตัวชี้วัดกรมปศุสัตวและ

ตัวชี้วัดตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ (ตาม 

ม.44) ไปสูสํานัก/กอง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :

ผลคะแนนการดําเนินงานตาม

มาตรการฯ อยูในระดับ

มาตรฐาน

งบ

ดําเนินงาน

ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (ตาม ม. 44)

100%

หลักฐานประกอบ : 
1. ประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดตาม ม.44 ครั้งท่ี 2/2560 ตัวช้ีวัด Functional base 

และ Potential base วันท่ี 10 ต.ค. 60

2. จัดประชุมช้ีแจงแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันท่ี 10 พ.ย. 

60

3. สงแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันท่ี 15 พ.ย. 60

4. สงแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ขอเสนอการพัฒนา

นวัตกรรม ขอเสนอยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการฯ วันท่ี 30 พ.ย. 60

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือช้ีแจงกรอบการ

ประเมินผลฯ วันท่ี 13 – 15 ธ.ค. 60

6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการ

ประเมินผลฯ วันท่ี 31 ม.ค. 61

7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือติดตามผลการ

ดําเนินงานฯ รอบ 6 เดือน วันท่ี 9 เม.ย. 61

8. รายงานผลรอบ  6 เดือน ในระบบ e-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร. วันท่ี 20 

เม.ย. 61 “ระดับคุณภาพ”

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

แผน ผล

ทบทวน รายงานผล

รอบ 1

จัดทํา

กรอบ
ติดตาม

ผล
Site 

Visit

รายงานผล 

รอบ 2

กําหนด 

KPI

ถายทอด

เปาหมาย
ใหคํา

ปรึกษา

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม %

ความสําเร็จ

1. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานปท่ีผานมา 5

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และแผนการปฏิบัติ

ราชการประจําป

10

3. จัดทํากรอบการประเมินผลประจําปและรายละเอียดตัวช้ีวัด 10

4. ถายทอดเปาหมายและตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ไปยังสํานัก/

กอง

15

5. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน 15

6. กํากับ ติดตาม และเรงรัดผลการดําเนินงาน 15

7. จัดทําและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 1 10

8. จัดทําและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 2 10

9. ตรวจติดตามและประเมินผลประจําป (Site Visit) 10

รวม 100

เปนไปตามเปาหมายอยูระหวางดําเนินการตํ่ากวาเปาหมาย

กลับ
2



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

2. การจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติ

ราชการของ

หนวยงานภายใน

กรมปศุสัตว

วัตถุประสงค :

1) เพ่ือพัฒนาการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด

ภายในกรมปศุสัตว

โดยจัดทําขอตกลงวา

ดวยผลงานในระดับ

สํานัก/กอง

2) เพ่ือถายทอด

เปาหมายตัวชี้วัดกรม

ปศุสัตวและตัวชี้วัด

ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (ตาม 

ม.44) ไปสูสํานัก/กอง

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :

1) ผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานในสังกัด

กรมปศุสัตวบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดท่ี

กําหนด

2) ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามภารกิจ

หลักของกรมปศุสัตว

บรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ

งบดําเนินงาน

ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานภายในกรมปศุสัตว

100

%

หลักฐานประกอบ : 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือชี้แจงกรอบการ

ประเมินผลฯ เม่ือวันท่ี 13 – 15 ธ.ค. 60

2. แจงใหหนวยงานเจาภาพหลักตัวชี้วัดตรวจสอบรางตัวชี้วัดท่ี

รับผิดชอบสงให กพร. ภายในวันท่ี 19 ม.ค. 61

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดการประเมินผลฯ วันท่ี 31 ม.ค. 61

เปนไปตามเปาหมาย ไมมี
กําหนด 

แนวทาง

รายงาน

6 เดือน
จัดทํา

คํารับรอง

รายงาน 

9 เดือน

รายงาน

12 เดือน
ประเมิน

ผล

ติดตาม

ผล

ใหคํา

ปรึกษาทบทวน
จัดทํา

คูมือ

เปนไปตามเปาหมายอยูระหวางดําเนินการตํ่ากวาเปาหมาย

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

กิจกรรม %

ความสําเร็จ

1. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานปท่ีผานมา 5

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย แผนการปฏิบติั
ราชการประจําป กรอบการประเมินผลประจําป และรายละเอียด
ตัวช้ีวัด

5

3. จัดทําคูมือคํารับรองภายในประจําปและช้ีแจงรายละเอียด
รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน

10

4. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตวและลงนาม
คํารับรองประจําป

10

5. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน 15

6. กํากับ ติดตาม และเรงรัดผลการดําเนินงาน 15

7. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 10

8. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 9 เดือน 10

9. ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของสํานัก/กอง 10

10. รายงานผลการดําเนินงานประจําป รอบ 12 เดือน 10

รวม 100
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน ผล

กลับ
3



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

3. การปรับปรุง

กระบวนการของ

หนวยงานภายใน

กรมปศุสัตว

วัตถุประสงค :

เพ่ือใหหนวยงานตางๆ 

ของกรมปศุสัตว พัฒนา

คุณภาพการใหบริการ

ดวยการปรับปรงุ

กระบวนการของ

หนวยงาน ใหบรรลุผล

สําเร็จตามหลักเกณฑและ

แนวทางท่ีกําหนด

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :

1) กระบวนการของกรม

ปศุสัตวไดรับการพัฒนา

และปรับปรงุใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สามารถตอบสนองตอ

ความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย

2) ผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียมีความพึง

พอใจตอการใหบริการ

ของกรมปศุสัตว

งบดําเนินงาน

ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการของหนวยงาน

ภายในกรมปศุสัตว

100%

หลักฐานประกอบ :

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือชี้แจงกรอบการ

ปรับปรุงกระบวนการ เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 60

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดการประเมินผลฯ วันท่ี 31 ม.ค. 61

เปนไปตามเปาหมาย ไมมี -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

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

แผน ผล

จัดทําแผน ปรับปรุงกระบวนงาน 

จัดทําคูมือและมาตรฐานคุณภาพงาน

ชี้แจง

แนวทาง

พิจารณา

แผน
แลกเปลี่ยน

เรียนรู
รายงานผล

กิจกรรม %

ความสําเร็จ

1.จัดทําแผนและกําหนดแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการ

10

2. ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของ

หนวยงาน

10

3. พิจารณาแผนและแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการของหนวยงาน 

20

4.การปรับปรุงกระบวนการของหนวยงาน 20

5. จัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู 20

6. รายงานผลการดําเนินการ (รอบ 12) 20

รวม 100

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เปนไปตามเปาหมายอยูระหวางดําเนินการตํ่ากวาเปาหมาย

กลับ
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แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

4. การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ของกรมปศุสัตว

วัตถุประสงค :

เพ่ือยกระดับคุณภาพการ

บริหารจัดการของกรม

ปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความ

สอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน (Alignment) 

ท่ัวท้ังองคการ เพ่ือนําไปสู

การเปนองคการคุณภาพ

ระดับสากลอยางยั่งยืน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :

กรมปศุสัตว เปนองคกรท่ี

มีคุณภาพดานการบริหาร

จัดการในระดับสากล

งบดําเนินงาน

ปกติ

รอยละของความสําเร็จในการ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐของกรม

ปศุสัตว

100% เปนไปตามเปาหมาย ไมมี
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน ผล

ทบทวน

คําสั่ง
รายงาน

ผล 

ติดตาม

ผล

จัดทํา

แผน
พัฒนา

ความรู
ดําเนิน

การ

กําหนด

แนวทาง

กิจกรรม %

ความสําเร็จ

1. จัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ

10

2. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 10

3. ดําเนินการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพของ

คณะอนุกรรมการฯ 

15

4. กําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาองคการ 20

5. ดําเนินการพัฒนาองคการตามแนวทางที่กําหนด 20

6. กํากับ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการ

พัฒนาองคการ

10

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 15

รวม 100

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

เปนไปตามเปาหมายอยูระหวางดําเนินการตํ่ากวาเปาหมาย

กลับ5



แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

งบประมาณ ตัวช้ีวัด เปา

หมาย

ผลการดําเนินการ ผลวิเคราะห/

ประเมิน

ขอเสนอแนะ/

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

5. การบริหาร

งบประมาณ

1,756,150 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณรายจายภาพรวม

ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

98%

- เปาหมายการเบิกจายภายในเดือนพฤษภาคม รอยละ 74.29

(1,319,858.42 บาท) 

- ผลการเบิกจาย รอยละ 58.04  (1,019,308.44 บาท) 

ณ วันท่ี 18 พ.ค. 61

หมายเหตุ ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินสถานะหนวยงานในการเปน

ระบบราชการ 4.0 ของกรมปศุสัตว จํานวน 334,900 บาท

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24-27 เม.ย. 61

หลักฐานประกอบ :  

รายงานสถานะการใชจายงบประมาณของกองคลัง : 

http://finance.dld.go.th/th/index.php

เปนไปตาม

เปาหมายราย

ไตรมาส

1. เรงรัด และ

กํากับการเบิกจาย

งบประมาณให

เปนไปตาม

แผนการเบิกจายฯ

2. ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

เบิกจาย

งบประมาณใน

ระบบ GFMIS ทุก

สัปดาห

- ไตรมาสท่ี 1 (1 ต.ค.- 31

ธ.ค. 2560) เบิกจายได 

469,991.91 บาท คิดเปน

รอยละ 32.92

- ไตรมาสท่ี 2 (1 ต.ค. 

2560 – 31 มี.ค. 2561) 

เบิกจายได 820,926.19 

บาท คิดเปนรอยละ 56.94

การติดตามผลการดําเนินงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประจําวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

งบประมาณของกลุมพัฒนาระบบบริหาร (ณ วันท่ี 18 พ.ค. 61)
ประเภทรายจาย ไดรับ

งบประมาณ

(1)

สงเบิกจาย 

(2)

GFMIS

(3)

คงเหลือ

(1) – (3)

ผลการเบิกจาย

รวมเงินงบประมาณ 1,756,150 118,460.00 1,019,308.44 736,841.56 58.04 %

1. งบบุคลากร 998,420 - 665,419.35 333,000.65 66.65 %

2. งบดําเนินงาน 739,540 118,460.00 335,699.09 403,840.91 45.40 %

3. งบลงทุน 18,190 - 18,190 0.00 100.00%
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน ผล

กลับ

เปนไปตามเปาหมายอยูระหวางดําเนินการตํ่ากวาเปาหมาย
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สรุปรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2561)

เงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เบิกจายสะสม

(GFMIS) 

(1)

รายการสงเบิกจาย

(รอตัด GFMIS)

(2)

รวมเบิกจายแลว 

(3) = (1)+(2)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

1,756,150.00

งบบุคลากร = 998,420 บาท

งบดําเนินงาน = 739,540 บาท

งบลงทุน = 18,190 บาท

1,019,308.44

ณ วันที่ 11 พ.ค. 61

58.04 118,460.00

ณ วันที่ 11 พ.ค. 61

6.75 1,137,768.44 64.79

ระยะเวลา เปาหมายการเบิกจาย

(4)

ยอดคงเหลือตองเบิกจาย

(5) = (4) – (3)

แผนใชจายงบบุคลากร

(6)

แผนใชจายงบดําเนินงาน

(7)

รวมยอดเงินท่ีสามารถ

เบิกจายได

(8) = (3) + (6) + (7)

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

มิ.ย. 61 1,369,797.00 78.00 232,028.56 13.21 83,250.00 4.74 223,000.00 12.70 1,444,018.44 82.23

รวมแผนใชจาย (6) + (7) 306,250.00 17.44

ต่ํา/สูงกวายอดตองเบิก (5) - 74,221.44 4.23
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สรุปงานสารบรรณ ระหวางวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561

การดําเนินการ
ภารกิจ

พัฒนาระบบและโครงสราง ติดตามและประเมินผล บริหารการเปลี่ยนแปลง อํานวยการ รวม (ฉบับ)

อยูระหวางดําเนินการ (ยกมา) 1 0 1 3 5

หนังสือเขา 1 4 1 11 17

หนังสือออก 1 1 1 9 12

รวมงานท่ีตองดําเนินการ 3 5 3 23 34

ดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนด 2 4 2 23 31

ดําเนินการแลวเสร็จไมทันกําหนด 0 0 0 0 0

อยูระหวางดําเนินการ (ยกไป) 1 1 1 0 3
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เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ

ลําดับท่ี เรื่องท่ีอยูระหวางการดําเนินการ ภารกิจ
1 การปรับปรุงคูมือประชาชนระยะท่ี 2 (การขอใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว) พัฒนาระบบและโครงสราง

2 แจงผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการภายในกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ติดตามและประเมินผล

3 การรายงานแผนและผลดานการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

รอบท่ี 2/2561

บริหารการเปลี่ยนแปลง
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