รายละเอียดตัวชีว้ ัดปศุสตั ว์เขต (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต
น้ําหนัก : ร้อยละ ๑๐
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต หมายถึง การพิจารณาการ
ดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์เขต ในการนําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนรายชนิด
สัตว์ ได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว และจัดทําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ระดับเขต ซึ่งจะต้องมีการจัดทําข้อมูล
พื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ระดับเขต เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) การศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการปริมาณการผลิต (Supply)และการตลาด
(Demand) เป็นต้น และต้องเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานแผนระดับเขต ให้ทุกจังหวัดนําแผนการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ที่จังหวัดได้จัดทําไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้หลักในการตลาด
นําการผลิต และสอดคล้องกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตว์ของพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/๒๕6๒ :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑
๑ ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับเขตและปรับปรุงข้อมูล
พื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ของระดับเขต เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ให้เป็น
ปัจจุบัน
๒ สํานักงานปศุสัตว์เขตจัดทําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ
๑
(อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์)
๑
๓ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ชนิดสัตว์
๔ จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๑
๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ของทุกจังหวัดในพื้นที่ระดับเขต
ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ)
๕ กรณีจังหวัดในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ มีปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ (มีข้อ
๑
ร้องเรียน) เช่น สินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ํา โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น จังหวัดสามารถ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน

เงื่อนไข :
๑. ขั้นตอนที่ ๓ ให้หมายความรวมถึง โครงการที่เสนอและได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. การปรับลดคะแนนในขั้นตอนที่ ๓ และ ๕ จะปรับลดคะแนนเป็นร้อยละของจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นๆ ดังนี้
เขต ๑ มีทั้งหมด ๙ จังหวัด ปรับลดจังหวัดละ ๐.๑๒ คะแนน
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
๓. ขั้นตอนที่ ๔ ให้ สนง.ปศข.จัดส่งสรุปรายงานผลพิจารณาการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชั้นคณะกรรมาธิการฯงบประมาณของทุกจังหวัด ให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่
กํ า หนด (กผง.จะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ร ายงาน) หากส่ ง ล่ า ช้ า กว่ า กํ า หนด จะพิ จ ารณาปรั บ ลดคะแนน วั น ละ
๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานได้รับ)
4. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ปรับลด ครั้งละ 0.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสํานักเลขานุการกรม (ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๒)
หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับเขต
2. ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ของระดับเขต เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลปริมาณ
การผลิต(Supply) และการตลาด(Demand) ให้เป็นปัจจุบัน
3. แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ (อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์)
4. ตารางสรุปทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น
5. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสํานักงานปศุสัตว์เขต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
ผู้รบั ผิดชอบ
นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง
นายพงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์
๐๘ - ๑๔๕๗ – ๘๖๐๗
๐๘ – ๑๘๖๗ – ๐๕๓๘
๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑

