กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
Function (ภารกิจพื้นฐาน) ข้อมูลประจาเดือนมกราคม 2561
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

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

เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว ผลงาน 0.1288
ล้านตัว (ร้อยละ 12.88)

งบประมาณ : 349,465,100 บาท
ผลเบิกจ่าย : 137,280,181.73 บาท
ร้อยละ 39.28

2. กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การปศุสัตว์

เป้าหมาย 58,250 ราย ผลงาน 23,013 ราย
(ร้อยละ 39.51)

งบประมาณ : 80,691,400 บาท
ผลเบิกจ่าย : 23,982,166.69 บาท ร้อยละ 29.72

3. กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

เป้าหมาย 1.5622 ล้านตัว ผลงาน 0.4425
ล้านตัว (ร้อยละ 28.33)

งบประมาณ : 273,811,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 101,473,927.99 บาท ร้อยละ 37.06

4. กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์

เป้าหมาย 51,260 ตัน ผลงาน 18,172 ตัน
(ร้อยละ 35.45)

งบประมาณ : 104,878,500 บาท
ผลเบิกจ่าย : 42,218,645.11 บาท ร้อยละ 40.25

5. กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์ ผลงาน 222
สายพันธุ์ (ร้อยละ 19.91)

งบประมาณ : 10,307,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 2,132,373.72 บาท ร้อยละ 20.69

6. กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมาย ร้อยละ 90

งบประมาณ : 52,882,300 บาท
ผลเบิกจ่าย : 17,358,141.20 บาท ร้อยละ 32.82

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 : 137,280,181.73 บาท ร้อยละ 39.28
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

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อ
วัคซีน ส่วนผลงาน
ในระบบฯ ได้มีการ
ชดเชยวัคซีนของปี
60 ที่มีปัญหาให้กับ
จังหวัดบางส่วน

ผลการดาเนินงาน
1.00

0.50

0.00

เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว
ผลงาน 0.1288 ล้านตัว
(ร้อยละ 12.88)

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 0.040 0.129

ผลการเบิกจ่าย
400.00
300.00
200.00
100.00
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
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 49.01 112.45 137.28
(ล้านบาท)

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 : 23,982,166.69 บาท ร้อยละ 29.72
1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า)
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)

เป้าหมาย
รับผิดชอบโดย : กสส.
กผส. กพก. และ สอส.

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
60,000

40,000
20,000
0

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

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 23,013 ราย
(ร้อยละ 39.51)

24

6,907 14,288 23,013

ผลการเบิกจ่าย
90.00
60.00

30.00
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
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 17.22 23.98
(ล้านบาท)

ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอ /
แนว
/ ประเมิน ทางแก้ไข

หมาย
เหตุ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ฝึกอบรม
เกษตรกร

ข้อมูล
มาจาก
e-Op

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

เป้าหมาย

ผลวิเคราะห์ ข้อเสนอ /
แนว
/ ประเมิน ทางแก้ไข

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 : 101,473,927.99 บาท ร้อยละ 37.06
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 0.4425 ล้านตัว
(ร้อยละ 28.33)

ผลงานสะสม

0.048 0.154 0.282 0.443

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 67.38 101.47
(ล้านบาท)

มีผลการ
ดาเนินงานต่า
กว่าแผน
เนื่องจากในไตร
มาสที่ 1 สัตว์ปีก
พ่อแม่เป็นขนาด
ทดแทนของปี
60 ที่ขึ้นมาเป็น
พ่อแม่ในปี 61
จึงทาให้การให้
ไข่ยังไม่ได้
ประสิทธิภาพ
เต็มที่ ซึ่งในช่วง
ไตรมาสที่ 2
และ 3
คาดการณ์ว่าจะ
ได้ผลผลิตเต็ม
ประสิทธิภาพ

หมาย
เหตุ
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 : 42,218,645.11 บาท ร้อยละ 40.25
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

52,000
39,000
26,000
13,000

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

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 18,172 ตัน
(ร้อยละ 35.45)

1,727 7,338 13,246 18,172

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 32.23 42.22
(ล้านบาท)

หมาย
เหตุ
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

ผลการดาเนินงาน

0

ข้อเสนอ /
แนว
ทางแก้ไข

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 : 2,132,373.72 บาท ร้อยละ 20.69

เป้าหมาย
รับผิดชอบโดย : สอส.
สพพ. และ สสช.

ผลวิเคราะห์
/ ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1,200
900
600
300
0

เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์
ผลงาน 222 สายพันธุ์
(ร้อยละ 19.91)

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

200

222

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 1.57 2.13
(ล้านบาท)

มีผลการดาเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจาถิ่น
จะดาเนินการไป
พร้อมกับโครงการ
เสวนาการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจาถิ่น
ซึ่งขณะนี้กรมฯ
อนุมัติให้ดาเนิน
โครงการแล้ว ได้
แจ้งให้ศูนย์ฯ ที่
เกี่ยวข้อง ทราบ
และดาเนินการ
ต่อไป

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 : 17,358,141.20 บาท
ร้อยละ 32.82

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 14.11 17.36
(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

