กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
Function (ภารกิจพื้นฐาน) ข้อมูลประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

1. กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตร
โรคสัตว์ (ฉีดวัคซีน Rabies)

เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว ผลงาน 0.0185
ล้านตัว (ร้อยละ 1.85)

งบประมาณ : 349,465,100 บาท
ผลเบิกจ่าย : 49,006,656.30 บาท ร้อยละ 14.02

2. กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การปศุสัตว์

เป้าหมาย 58,250 ราย ผลงาน 6,907 ราย
(ร้อยละ 11.86)

งบประมาณ : 80,691,400 บาท
ผลเบิกจ่าย : 7,111,908.73 บาท ร้อยละ 8.81

3. กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เป้าหมาย 1.5622 ล้านตัว ผลงาน 0.1539
ล้านตัว (ร้อยละ 9.85)

งบประมาณ : 273,811,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 32,028,670.91 บาท ร้อยละ 11.70

4. กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์

เป้าหมาย 51,260 ตัน ผลงาน 7,338 ตัน
(ร้อยละ 14.32)

งบประมาณ : 104,878,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 9,583,518.58 บาท ร้อยละ 9.14

5. กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์ ผลงาน 159 สาย
พันธุ์ (ร้อยละ 14.26)

งบประมาณ : 10,307,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 260,795.14 บาท ร้อยละ 2.53

6. กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย ร้อยละ 90

งบประมาณ : 52,882,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 5,746,819.84 บาท ร้อยละ 10.87

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและ
ชันสูตรโรคสัตว์ (ฉีดวัคซีน Rabies)
วัตถุประสงค์ : เฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทาหมันสุนัข
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การบังคับกฎหมาย
และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
งบประมาณ : 349,465,100 บาท
ผลเบิกจ่าย : 49,006,656.30 บาท ร้อยละ 14.02
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

เป้าหมาย
รับผิดชอบโดย : สคบ.

ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1.00

0.50

0.00

เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว
ผลงาน 0.0185 ล้านตัว
(ร้อยละ 1.85)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

เป้าหมายสะสม 0.084 0.168 0.252 0.336 0.420 0.504 0.588 0.672 0.756 0.840 0.924 1.000
ผลงานสะสม

0.008 0.019

ผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณสะสม
47.80 67.01 202.83 220.88 234.15 293.18 302.81 312.14 324.33 334.66 342.33 349.47
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
6.90 49.01
(ล้านบาท)

ปี 2560 ผลงาน
ไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากบริษัท
เวทอะกริเทค จากัด
ซึ่งเป็นผู้จาหน่าย
วัคซีน ได้มีหนังสือ
แจ้งว่า อย. ขอให้
เรียกคืนวัคซีน
เพราะต้องให้ผู้ผลิต
ในต่างประเทศ
จัดทาใบวิเคราะห์
ตามที่ อย. กาหนด
เรียบร้อยก่อน
สคบ. จึงได้มี
หนังสือแจ้งให้
สนง.ปศข. และ
สนง.ปศจ.
ดาเนินการเรียกคืน
วัคซีนตามรุ่นการ
ผลิต

ข้อเสนอ /
แนว
ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ กระบวนการผลิตการแปรรูป
และการตลาด ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และ
ติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง
ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งบประมาณ : 80,691,400 บาท
ผลเบิกจ่าย : 7,111,908.73 บาท ร้อยละ 8.81
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รับผิดชอบโดย : กสส.
กผส. กพก. และ สอส.
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เป้าหมายสะสม 250 8,160 18,239 27,412 34,598 41,584 46,450 51,106 53,842 56,048 58,154 58,250
ผลงานสะสม

เป้าหมาย 58,250 ราย
ผลงาน 6,907 ราย
(ร้อยละ 11.86)
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งบประมาณสะสม
14.05 31.20 51.33 60.72 63.68 66.24 71.89 73.44 74.95 77.88 79.57 80.69
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
0.36 7.11
(ล้านบาท)

ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอ /
แนว
/ ประเมิน ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

อยู่ระหว่าง
คัดเลือก
เกษตรกร

ข้อมูล
มาจาก
e-Op

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รับผิดชอบโดย : สพพ.

1.600
1.200

วัตถุประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาบารุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิต
พันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์
เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นาไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ ต่อไป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
งบประมาณ : 273,811,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 32,028,670.91 บาท ร้อยละ 11.70
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

0.800
0.400

0.000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60 60 60

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
61 61 61 61 61 61 61 61

ก.ย.
61

เป้าหมายสะสม 0.146 0.292 0.437 0.583 0.729 0.875 0.989 1.104 1.219 1.333 1.448 1.562

เป้าหมาย 1.5622 ล้านตัว
ผลงาน 0.1539 ล้านตัว
(ร้อยละ 9.85)

ผลงานสะสม

0.048 0.154

ผลการเบิกจ่าย
280.00
210.00
140.00
70.00
0.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

งบประมาณสะสม
21.13 42.96 144.97163.67179.84196.81210.12223.75237.32249.77262.20273.81
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
2.77 32.03
(ล้านบาท)

ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอ /
แนว
/ ประเมิน ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

ปี 2560มีผล
การดาเนินงาน
สูงกว่าแผน
เนื่องจากปี
2559มีปศุสัตว์
ได้รับการผสม
เทียมและตั้ง
ท้องเป็นจานวน
มาก ซึ่ง
ระยะเวลาการ
ตั้งท้องประมาณ
9 เดือน และจะ
คลอดลูกใน
ปีงบประมาณ
ต่อไป จึงนา
ผลงานมาคีย์ใน
ปีงบประมาณ
2560

ข้อมูล
มาจาก
e-Op

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ : ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตาม
มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละ
ชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดี
ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิต
พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้
เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ที่
มีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารสัตว์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอำหำรสัตว์
งบประมาณ : 104,878,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 9,583,518.58 บาท ร้อยละ 9.14
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

เป้าหมาย
รับผิดชอบโดย : สอส.

ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
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61 61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

เป้าหมายสะสม 3,119 7,149 12,225 18,436 24,300 29,809 34,720 39,214 43,430 47,284 50,789 51,260
ผลงานสะสม

เป้าหมาย 51,260 ตัน
ผลงาน 7,338 ตัน
(ร้อยละ 14.32)

1,727 7,338

ผลการเบิกจ่าย
120.00
80.00
40.00
0.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

งบประมาณสะสม
22.14 22.89 67.80 69.34 69.83 86.92 98.47 98.85 101.26104.04104.51104.88
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
1.32 9.58
(ล้านบาท)

มีผลการดาเนินงาน
สูง เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัด
เร่งดาเนินการผลิต
เสบียงสัตว์จานวน
มากเพื่อไว้ใช้
สนับสนุนช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาน้าท่วม และ
ภัยแล้งตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
รวมถึงต้องผลิต
สารองเสบียงสัตว์
ไว้เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ประกอบกับในช่วง
นี้เข้าสู่ฤดูฝน
เกษตรกรมีความ
ต้องการใช้ท่อน
พันธุ์เพื่อนาไปปลูก
มากขึ้นจึงทาให้มี
การผลิตท่อนพันธุ์
จาหน่ายเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอ /
แนว
ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านปศุสัตว์
วัตถุประสงค์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ นาไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียน
พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครอง
เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์
พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้าน
ปศุสัตว์
งบประมาณ : 10,307,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 260,795.14 บาท ร้อยละ 2.53

เป้าหมาย

ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รับผิดชอบโดย : สอส.
สพพ. และ สสช.

1,200
900
600
300
0

เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์
ผลงาน 159 สายพันธุ์
(ร้อยละ 14.26)

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61 61

มิ.ย.
61

เป้าหมายสะสม 50

110

222

335

445

555

885 1,005 1,065 1,115

ผลงานสะสม

159

63

665

775

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผลการเบิกจ่าย
15.00
10.00
5.00

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

0.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

งบประมาณสะสม
1.87 2.10 7.47 7.70 8.07 8.33 8.96 9.11 9.44 9.70 9.83 10.31
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
0.00 0.26
(ล้านบาท)

มีผลการดาเนินงาน
สูง เนื่องจาก
- เป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแปลงพืช
อาหารสัตว์เดิมที่มี
อยู่แล้วดาเนินการ
จัดการซ่อมแซม
แปลงและเก็บรักษา
เชื้อพันธุ์ ตั้งแต่ไตร
มาส 1 และ
ดาเนินการต่อเนื่อง
ในไตรมาสถัดไป
- สสช. มีการเร่ง
ดาเนินการเก็บ
เชื้อจุลินทรีย์
จานวนมากในช่วง
ต้นปี เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
สาหรับการ
ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ
2560

ข้อเสนอ /
แนว
ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เป้าหมาย

ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ทารายการ
จัดซื้อจัดจ้าง

รับผิดชอบโดย : ศทส.
ผลการเบิกจ่าย
60.00

วัตถุประสงค์ : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้
ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว์
งบประมาณ : 52,882,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 5,746,819.84 บาท
ร้อยละ 10.87

40.00
20.00
0.00

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
61 61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

งบประมาณสะสม
1.03 2.74 38.89 39.95 41.54 45.76 46.95 48.25 49.52 50.61 51.89 52.88
(ล้านบาท)

ผลเบิกจ่ายสะสม
0.77 5.75
(ล้านบาท)

เป้าหมาย ร้อยละ 90
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

ข้อเสนอ /
แนว
ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

