กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
งบเพิ่มเติมปี 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ข้อมูลประจาเดือนมิถุนายน 2561
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย 8,820 ราย ผลงาน 2,903 ราย
(ร้อยละ 32.91)

งบประมาณ : 12,259,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,080,518 บาท
ร้อยละ 33.28

2. โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์

1. จานวนแม่พันธุ์ เป้าหมาย 25,169 ตัว
ผลงาน 7,479 ตัว (ร้อยละ 29.72)
2. ลดต้นทุนการผลิต 19,000 ราย
ผลงาน 362 ราย (ร้อยละ 1.91)

งบประมาณ : 140,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 13,260,225.85 บาท
ร้อยละ 9.47

3. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

1. อาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย ผลงาน 1,079
ราย (ร้อยละ 26.32)
2. เกษตรกรได้รับบริการจากอาสาฯ 100,000
ราย ผลงาน 891 ราย (ร้อยละ 0.89)

งบประมาณ : 518,900,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 27,903,493.83 บาท
ร้อยละ 5.38

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย

รับผิดชอบโดย :
กสส.

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอ /
หมาย
แนว
เหตุ
ทางแก้ไข
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

ผลการดาเนินงาน
10,000
8,000
6,000

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโยบายของ
รัฐบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกร
รายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
งบประมาณ : 12,259,800 บาท
ผลเบิกจ่าย : 4,080,518 บาท ร้อยละ 33.28

ผลวิเคราะห์ /
ประเมิน

4,000
2,000
0

เป้าหมาย 8,820
ราย
ผลงาน 2,903
ราย
(ร้อยละ 32.91)

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

เป้าหมายสะสม

3,000

6,000

ผลงานสะสม

260

2,903

8,820

ผลการเบิกจ่าย
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

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

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
(ล้านบาท)

12.26

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.28 4.08

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์
กิจกรรม : ขยายพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อย
และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกร
รายย่อย/เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
2. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
งบประมาณ : 140,000,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 13,260,225.85 บาท
ร้อยละ 9.47

เป้าหมาย

รับผิดชอบโดย :
สพพ.

ผลวิเคราะห์ /
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอ /
หมาย
แนว
เหตุ
ทางแก้ไข
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

ผลการดาเนินงาน
20,000
15,000
10,000
5,000
0

เป้าหมาย
1. จานวนแม่พันธุ์
25,169 ตัว
ผลงาน
7,479 ตัว
(ร้อยละ 29.72)
2. ลดต้นทุนการ
ผลิต 19,000 ราย
ผลงาน 362 ราย
(ร้อยละ 1.91)

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

เป้าหมายสะสม

5,359

ผลงานสะสม

65

8,169 11,960 15,475 19,000
362

ผลการเบิกจ่าย

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

150.00
100.00

50.00
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
(ล้านบาท)

22.99 49.41 85.77 103.31 140.00

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.97 13.26

กระบวนการติดตามผลการดาเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร
กิจกรรม : อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
แก่เกษตรกรรายย่อย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่อาสาปศุสัตว์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ ให้เพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์ จานวน
4,100 ราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์
100,000 ราย
งบประมาณ : 518,900,000 บาท
ผลเบิกจ่าย : 27,903,493.83 บาท
ร้อยละ 5.38

เป้าหมาย

รับผิดชอบโดย :
สทป.

ผลวิเคราะห์ /
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอ /
หมาย
แนว
เหตุ
ทางแก้ไข
ข้อมูล
มาจาก
e-Op

ผลการดาเนินงาน
4,500
3,600
2,700
1,800
900
0

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

เป้าหมายสะสม
ผลงานสะสม

เป้าหมาย
1. อาสาปศุสัตว์
4,100 ราย
ผลงาน 1,079 ราย
(ร้อยละ 26.32)
2. เกษตรกรได้รับ
บริการจากอาสาฯ
100,000 ราย
ผลงาน 891 ราย
(ร้อยละ 0.89)

1,591

2,281

0

1,079

3,571

4,100

ผลการเบิกจ่าย

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

600.00
400.00

200.00
0.00

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)
ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

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

101.98 193.41 281.19 342.14 518.90
0.28 27.90

