รายละเอียดตัวชีว้ ัดผู้อํานวยการสํานัก/กอง (ด้านนโยบายกรมปศุสตั ว์)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
( สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กสบ.)

ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก
รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑0
คําอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก
รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ หมายถึง การพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของกอง/สํานัก ที่กํากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสําคัญ ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายภาพรวมของงานสําคัญนั้นๆ ที่หน่วยงาน
กํากับดูแลและรับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
รอบที่ ๑/๒๕6๒ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
 ดําเนินการได้ ๑ - ๑๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ ๑๑ - ๒๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ ๒๑ - ๓๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ ๓๑ - ๔๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ ๔๑ % ขึ้นไป ของเป้าหมาย

รอบที่ ๒/๒๕6๒ :
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
 ดําเนินการได้ ๕๑ - ๖๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ 61 - 7๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ 7๑ - 8๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ 8๑ - 9๐.๙๙ % ของเป้าหมาย
 ดําเนินการได้ 9๑ % ขึ้นไป ของเป้าหมาย

เงื่อนไข :
๑. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ จัดส่งให้กองแผนงาน ทั้งนี้ ให้เริ่มส่ง
รายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยหากไม่จัดส่งรายงานประจําเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
จะปรับลดคะแนนเดือนละ ๐.๑๐ คะแนน
๒. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวม ที่หน่วยงานรับผิดชอบใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ ส่งให้กองแผนงานตามระยะเวลาที่
กําหนด (พิจารณาวันลงรับหนังสือที่กองแผนงาน) โดยหากล่าช้าจะปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑๐ คะแนน

- ภาพรวมรอบที่ ๑/๒๕6๒ (ผลงานเดือน ต.ค.๖๑ – มี.ค.6๒) กําหนดส่งวันที่ 5 เมษายน ๒๕6๒
- ภาพรวมรอบที่ ๒/๒๕6๒ (ผลงานเดือน ต.ค.๖๑ – ก.ย.6๒) กําหนดส่งวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕6๒
๓. กรณีที่ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะไม่ได้คะแนน (คะแนนเท่ากับศูนย์)
๔. กอง/สํานัก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ทุกเดือน หากกองแผนงาน ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง จะปรับลดคะแนน ไตรมาสละ 0.5 คะแนน
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
ใช้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณของงานสํ า คั ญ ที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบ
รายงาน RPT ๓๐๑ สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสําคัญตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕6๒ จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ แทน
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองแผนงาน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล เบอร์ติดต่อ : ๐ - ๒๖๕๓ – ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๔
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา
๒. น.ส. นงนุช น้อยนงเยาว์
๓. น.ส.อรนิภา ประสาทพงค์พิชิต
๔. นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ
๕. นายทนงค์ พัฒนมงคล
๖. น.ส.จินตนาภรณ์ ไสยะกิจ
๗. น.ส.ณัฐนันท์ ศุภศิวะศิษฐ์
๘. นายธนุชาติ เสนาขันธ์
๙. น.ส.วิลาวัณย์ เกตุรัตน์
๑๐. น.ส.อรพรรณ แก้ววิเศษ

เบอร์ติดต่อ : ๐ - ๒๖๕๓ – ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒,๒๒๔๔

๒

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของกอง/สํานักตามบทบาทภารกิจหลักด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
ด้านสุขภาพสัตว์ โดยมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อ
พิจารณาจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และจัดทําโครงการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมปศุสัตว์ภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 1/๒๕6๒ :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
ขั้นตอน
๑
๒

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ
คะแนน
๑
๑

คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน
จัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการ
รับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง
(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูล
นําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรค
ระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
๓ จัดทําแผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
๑
อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์
๔ จัดทําโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ตามบทบาทภารกิจ
๑
ของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์
๕ เสนอโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ตามบทบาทภารกิจ
๑
ของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์ เพื่อของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน
เงื่อนไข :
๑. ขั้นตอนที่ ๓ – ๕ กอง/สํานัก ต้องจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน ที่มี
ความสําคัญอย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร และสัตว์ปีก (ในกรณี กสบ. ให้
จัดทําเป็นแผนสวัสดิภาพสัตว์)
๒. กอง/สํานัก จะต้องส่งหลักฐานในแต่ละขั้นตอน ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากส่งล่าช้า
กว่ากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑. คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์ (โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตว์ปีก)
๒. กอง/สํานัก ทบทวนปรับปรุงคําสั่ง และจัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง
(GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด
(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
๓. กอง/สํานัก จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และโครงการเพื่อเสนอคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกอง/สํานัก
๒. แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน ซึ่งในรายละเอียดแต่ละชนิดสัตว์ ต้องมี
ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/
เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด(ประเภท)
โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูล
นําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์
ซากสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น (ในกรณี กสบ. ให้จัดทําเป็นแผนสวัสดิภาพสัตว์)
๓. สําเนาหนังสือถึงกองแผนงาน เพื่อจัดส่งโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน ของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. สําเนาโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เพื่อของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/๒๕6๒ :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑ ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน
๑
๒ ปรับปรุงข้อมูลสถิติพื้นฐานทีส่ ําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็น
๑
ปัจจุบัน และทบทวนจัดทําแผนการขับเคลือ่ นตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน
๓ ทบทวนปรับปรุงโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ตามที่ได้มี
๑
การปรับลดงบประมาณจากกระทรวงฯและสํานักงบประมาณ
๔ จําแนกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานประจําปี ๒๕๖๓
๑
ภายใต้แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
๑
๕ ไม่มีประเด็นปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ ในบทบาทภารกิจที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ(ไม่มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์/
น้ําเชื้อ/วัคซีน/ ฯลฯ ) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ํา
โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน
เงื่อนไข :
๑. ขั้นตอนที่ ๑-๓ กอง/สํานัก จะต้องมีการประชุมคณะทํางานฯเพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งฯ/ข้อมูลสถิติ
พื้นฐานที่สําคัญ/แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน/โครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (กรณีไม่มีการประชุมและ/หรือในรายงานการประชุมไม่มีประเด็นดังกล่าว จะไม่ได้รับ
คะแนนในขั้นตอนดังกล่าว)
๒. ขั้นตอนที่ ๔ กอง/สํานัก จะต้องส่งให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าส่งช้ากว่ากําหนด
จะปรับลดวันละ ๐.๑ คะแนน (ในกรณี กสบ. ให้จําแนกตามแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ /แผนสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น)
๓. ขั้นตอนที่ ๕ กรณีมีข้อร้องเรียนตามบทบาทภารกิจของกอง/สํานักที่รับผิดชอบ จะมีการปรับลดคะแนน
ครั้งละ ๐.๑ คะแนน (นับตั้งแต่วันที่แจ้งเวียนตัวชี้วัดของกองการเจ้าหน้าที่จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
๑. คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์ (โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ สุกร สัตว์ปีก)
๒. กอง/สํานัก ทบทวนปรับปรุงคําสั่ง และจัดทําข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง
(GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด
(Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น
๓. กอง/สํานัก จัดทําและทบทวนแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และโครงการเพื่อเสนอคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของกอง/สํานัก
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯ ของกอง/สํานัก เพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งฯ/ข้อมูลสถิติ
พื้นฐานที่สําคัญ/แผนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน/โครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
๓. หนัง สื อถึงกองแผนงานเพื่ อ ส่ งการจําแนกงบประมาณที่ ได้ รับจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน (นับจากวันลงรับหนังสือ
หรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง
นายพงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์
๐๘ - ๑๔๕๗ – ๘๖๐๗
๐๘ – ๑๘๖๗ – ๐๕๓๘
๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑

