




















รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตวจังหวัด
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

รอบที่ ๑/๒๕๖๒
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด(ปศุสัตวจังหวัด)
นํ้าหนัก : รอยละ ๕
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด หมายถึง การพิจารณาจาก
การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในการนําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว ไดจัดทําเรียบรอยแลว นําไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ไดแก การจัดทําแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะตองมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตว เชน ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การ
บริหารจัดการปริมาณการผลิต(Supply)และการตลาด(Demand) เปนตน และจะตองนําแผนการขับเคลื่อนราย
ชนิดสัตวที่จังหวัดไดจัดทําไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัด โดยใชหลักในการตลาดนําการผลิต และสอดคลอง
กับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตวของพื้นที่ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับจังหวัด ๑
๒ จัดทําขอมูลพื้นฐานที่สาํคัญดานปศุสัตวของจังหวัด เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand)
ฯลฯ เปนตน

๑

๓ จัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จงัหวัด
(อยางนอย ๑ ชนิดสัตว)

๑

๔ จัดทําโครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด โดยใช
หลักในการตลาดนาํการผลิต เพื่อใหสามารถบริหารจัดการปริมาณการผลิต(Supply)
และการตลาด(Demand) มีความเหมาะสม และสอดคลองกับความเหมาะสมของพื้นที่
(อยางนอย ๑ ชนิดสัตว)

๑

๕ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ตองเสนอโครงการอยางนอย ๑ ชนิดสัตว (ตามข้ันตอน ๔)
บรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน เพื่อเสนอคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 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. ข้ันตอนที่ ๕ ใหหมายความรวมถึงการเสนอโครงการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 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.ปศจ. ทบทวนปรับปรุงคําสั่งและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของจังหวัด เชน ขอมูล
ทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ

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

หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับจังหวัด
๒. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด (อยางนอย ๑ ชนิดสัตว) ซึ่งในรายละเอียด

ของแตละชนิดสัตว จะตองมีขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของจังหวัด เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ เปนตน

๓. สําเนาหนังสือนําสงโครงการถึงผูวาราชการจังหวัด/กษ.จังหวัด/ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๔. โครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมปศุสัตว
ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท

นายไพโรจน จิ้วบุญสราง
นายพงศรภัส  ฐิติศรันพงษ
เจาหนาที่กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

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



รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตวจังหวัด
ดานนโยบายกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

รอบที่ ๒/๒๕๖๒
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด(ปศุสัตวจังหวัด)
นํ้าหนัก : รอยละ ๕
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด หมายถึง การพิจารณาจาก
การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในการนําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว ที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว ไดจัดทําเรียบรอยแลว นําไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ไดแก การจัดทําแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะตองมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตว เชน ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การ
บริหารจัดการปริมาณการผลิต(Supply)และการตลาด(Demand) เปนตน และจะตองนําแผนการขับเคลื่อนราย
ชนิดสัตวที่จังหวัดไดจัดทําไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัด โดยใชหลักในการตลาดนําการผลิต และสอดคลอง
กับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตวของพื้นที่ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยมีเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน เกณฑการใหคะแนน ระดับ
คะแนน

๑ ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับจังหวัดและปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของจังหวัด เชน ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก  ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand)
ใหเปนปจจุบัน

๑

๒ โครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด ไดรับการบรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อยางนอย ๑ ชนิดสัตว

๑

๓ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเขารวมประชุมและนาํเสนอโครงการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด และ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน
อยางนอย ๑ ชนิดสัตว

๑

๔ จัดสงสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน ใหกองแผนงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ)

๑

๕ ในพื้นที่จังหวัดไมมีปญหาการบริหารจัดการสินคาปศุสัตว (ไมมีขอรองเรียน) เชน สินคา
ลนตลาด  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. ข้ันตอนที่ ๓ ในกรณีที่เสนอโครงการแตไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ปรับลด ๐.๒ คะแนน
๓. ข้ันตอนที่ ๔ ให สนง.ปศจ.จัดสงรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชั้นคณะกรรมาธิการฯงบประมาณ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหกอง
แผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด (กผง.จะมีหนังสือแจงใหรายงาน) หากสงลาชากวากําหนด จะพิจารณาปรับ
ลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่กองแผนงาน
ไดรับ)

๔. ข้ันตอนที่ ๕ ใหหมายความรวมถึงการรองเรียนทุกเรื่องดานปศุสัตว กรณีมีขอรองเรียน ๑ ครั้ง จะมีการ
ปรับลดครั้งละ ๐.๑ คะแนน (นับตั้งแตวันที่แจงเวียนตัวชี้วัดของกองการเจาหนาที่จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๕. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด จะตองสงหลักฐานใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากสงลาชากวา
กําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดนี้
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :

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

๒. สนง.ปศจ. ประชุมทบทวนปรับปรุงคําสั่งและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของจังหวัด เชน
ขอมูลทั่วไป ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดดานปศุสัตว (GPP) ขอมูลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ขอมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ฯลฯ

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

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตวในระดับจังหวัด
๒. รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนฯ และ ปรับปรุงขอมูล

พื้นฐานที่สําคัญดานปศุสัตวของจังหวัด และแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตว
๓. รายงานการประชุมเขารวมกับจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อเสนอขอ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ปรากฎโครงการตาม

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวในพื้นที่จังหวัด
๕. หนังสือของ สนง.ปศจ.แจงผลการพิจารณางบประมาณภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ทองถ่ิน

ใหกองแผนงาน
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


