
















รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตวเขต
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

รอบที่ ๑/๒๕๖๒
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับเขต
นํ้าหนัก : รอยละ ๑๐
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับเขต หมายถึง การพิจารณาการ
ดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขต ในการนําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว ไดจัดทําเรียบรอยแลว และจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่ระดับ
เขต ซึ่งจะตองมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต เชน ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว
(GPP) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การบริหารจัดการปริมาณการผลิต
(Supply)และการตลาด(Demand) เปนตน และตองเปนหนวยงานกลางในการประสานงานแผนระดับเขต ใหทุก
จังหวัดนําแผนการขับเคลื่อนรายชนิดสัตวที่จังหวัดไดจัดทําไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณภายใตแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัด โดย
ใชหลักในการตลาดนําการผลิต และสอดคลองกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตวของพื้นที่ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับเขต ๑
๒ จัดทําสรุปภาพรวมขอมูลพื้นฐานที่สาํคัญดานปศุสัตวระดับเขต(จําแนกเปนจังหวัด) เชน

ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต
(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ เปนตน

๑

๓ ทุกจังหวัดจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด
(อยางนอยจังหวัดละ ๑ ชนิดสัตว)

๑

๔ ทุกจังหวัดจัดทําโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด
อยางนอยจังหวัดละ ๑ ชนิดสตัว

๑

๕ ทุกจังหวัดเสนอโครงการ บรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน (อยางนอย
จังหวัดละ ๑ ชนิดสัตว) เพื่อเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน

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. การปรับลดคะแนนในข้ันตอนที่ ๓ – ๕ จะปรับลดคะแนนเปนรอยละของจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นๆ ดังนี้

เขต ๑ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน (รวม กทม.)
เขต ๒ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๓ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๔ มีทั้งหมด ๑๒ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๐๙ คะแนน
เขต ๕ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๖ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๗ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๘ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๙ มีทั้งหมด ๕ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๒๐ คะแนน

๒. ข้ันตอนที่ ๕ ใหหมายความรวมถึงจังหวัดที่เสนอโครงการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๓. สํานักงานปศุสัตวเขต จะตองสงหลักฐานในแตละข้ันตอน ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด

หากสงลาชากวากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

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

๒. สนง.ปศข. ทบทวนปรับปรุงคําสั่งและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต เชน ขอมูลทั่วไป
ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ

๓. สนง.ปศจ. จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด และเสนอคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน

หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับเขต
๒. จัดทําสรุปภาพรวมขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต(จําแนกเปนจังหวัด) เชน ขอมูลทั่วไป

ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ เปนตน

๓. ตารางสรุปทุกจังหวัดจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว
๔. ตารางสรุปทุกจังหวัดจัดทําโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว
๕. ตารางสรุปทุกจังหวัดเสนอโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและยุทธศาสตร  กองแผนงาน  กรมปศุสัตว
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท

นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นายพงศรภัส  ฐิติศรันพงษ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

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



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตวเขต
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

รอบที่ ๒/๒๕๖๒
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับเขต
นํ้าหนัก : รอยละ ๑๐
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับเขต หมายถึง การพิจารณาการ
ดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวเขต ในการนําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว ไดจัดทําเรียบรอยแลว และจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่ระดับ
เขต ซึ่งจะตองมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต เชน ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว
(GPP) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การบริหารจัดการปริมาณการผลิต
(Supply)และการตลาด(Demand) เปนตน และตองเปนหนวยงานกลางในการประสานงานแผนระดับเขต ใหทุก
จังหวัดนําแผนการขับเคลื่อนรายชนิดสัตวที่จังหวัดไดจัดทําไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณภายใตแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัด โดย
ใชหลักในการตลาดนําการผลิต และสอดคลองกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตวของพื้นที่ เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับเขตและปรับปรุงขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของระดับเขต เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ใหเปน
ปจจุบัน

๑

๒ โครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวทกุจังหวัดในพื้นที่เขต ไดรับ
การบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อยางนอยจังหวัดละ ๑ ชนิดสตัว

๑

๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่เขตเขารวมประชุมและเสนอโครงการ
ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว เพื่อของบประมาณรายจายประจาํป
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน อยางนอยจังหวัดละ ๑
ชนิดสัตว

๑

๔ จัดสงสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน ของทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ให
กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด

๑

๕ จังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ไมมีปญหาการบริหารจัดการสินคาปศุสัตว (ไมมี
ขอรองเรียน) เชน 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 ๒-๓ หมายความรวมถึง โครงการที่เสนอและไดรับจัดสรรงบประมาณจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

๒. การปรับลดคะแนนในข้ันตอนที่ ๒,๓ และ ๕ จะปรับลดคะแนนเปนรอยละของจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นๆ ดังนี้
เขต ๑ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน (รวม กทม.)
เขต ๒ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๓ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๔ มีทั้งหมด ๑๒ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๐๙ คะแนน
เขต ๕ มีทัง้หมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๖ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๗ มีทั้งหมด ๘ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๓ คะแนน
เขต ๘ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
เขต ๙ มีทั้งหมด ๕ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๒๐ คะแนน

๓. ข้ันตอนที่ ๔ ให สนง.ปศข.จัดสงสรุปรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชั้นคณะกรรมาธิการฯงบประมาณของทุกจังหวัด ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่
กําหนด (กผง.จะมีหนังสือแจงใหรายงาน) หากสงลาชากวากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ
๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่กองแผนงานไดรับ)
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:

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

๒. สนง.ปศข. ทบทวนปรับปรุงคําสั่งและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต เชน ขอมูลทั่วไป
ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ

๓. สนง.ปศจ. จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด และเสนอคําของบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน
หลักฐานประกอบการพิจารณา :

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับเขต
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯ ระดับเขต เพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

ขับเคลื่อนฯ และ ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวระดับเขต
๓. ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของระดับเขต เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณ
การผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ใหเปนปจจุบัน

๔. ตารางสรุปทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ทีเ่สนอโครงการบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน



๕. ตารางสรุปทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน

๖. ประเด็นขอรองเรียนใหใชหลักฐานจากสํานักเลขานุการกรม และขอรองเรียนจากกระทรวงฯที่สงมาให
กรมฯพิจารณา (นับตั้งแตวันที่แจงเวียนตัวชี้วัดของกองการเจาหนาที่จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมปศุสัตว

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท
นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นายพงศรภัส  ฐิติศรันพงษ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

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


