รายละเอียดตัวชีว้ ัดปศุสตั ว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสตั ว์)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕ (ยกเว้น ปศจ.พท.กทม. ที่การบริหารราชการเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ และให้เพิ่มน้ําหนักตัวชี้วัด 1 ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทําได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เป็นร้อยละ 10)
คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด หมายถึง การพิจารณาจาก
การดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการนําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนราย
ชนิดสัตว์ ได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว นําไปขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งจะต้องมีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ด้านปศุสัตว์ (GPP) การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การบริหารจัดการ
ปริ ม าณการผลิ ต (Supply) และการตลาด (Demand) เป็ นต้ น และจะต้อ งนํา แผนยุ ท ธศาสตร์ร ายชนิ ดสั ต ว์
ที่จังหวัดได้จัดทําไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้หลักในการตลาดนําการผลิต และ
สอดคล้องกับความเหมาะสมการเลี้ยงปศุสัตว์ของพื้นที่ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนนรอบที่ 2/๒๕6๒ :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ขั้นตอน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
๑
๑ ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด และปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ของจังหวัด เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดด้านปศุสัตว์ (GPP) ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ข้อมูลปริมาณการผลิต(Supply) และการตลาด(Demand)
ให้เป็นปัจจุบัน
๒ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการบรรจุ
๑
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่าง
น้อย ๑ ชนิดสัตว์
๑
๓ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น อย่างน้อย ๑ ชนิดสัตว์
๔ จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๑
๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ให้กองแผนงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ)
๕ กรณีที่จังหวัดมีปัญหาการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น สินค้าล้น
๑
ตลาด ราคาตกต่ํา โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้
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 ๒-๓ ให้หมายความรวมถึง โครงการที่เสนอและได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. ขั้นตอนที่ ๓ ในกรณีที่เสนอโครงการแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับลด ๐.๑ คะแนน
๓. ขั้ น ตอนที่ ๔ ให้ สนง.ปศจ.จั ด ส่ ง รายงานผลพิ จ ารณาการปรั บ ลดงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชั้นคณะกรรมาธิการฯงบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้กอง
แผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด (กผง.จะมีหนังสือแจ้งให้รายงาน) หากส่งล่าช้ากว่ากําหนด จะพิจารณาปรับ
ลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน (นับจากวันลงรับหนังสือหรือสําเนาหนังสือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงาน
ได้รับ)
๔. ขั้นตอนที่ ๕ ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเรื่องด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ปรับลด ครั้งละ 0.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของ
จังหวัดเปรียบเทียบกับหลักฐานจากสํานักเลขานุการกรม (ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๒)
๕. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จะต้องส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดให้กองแผนงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากส่งล่าช้ากว่ากําหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนที่ได้รับ
ของตัวชี้วัดนี้
หลักฐานประกอบการพิจารณา :
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ในระดับจังหวัด
2. แผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
3. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ปรากฎโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
4. หนังสืออนุมัติแผนของผู้ว่าราชการจังหวัด
5. หนังสือถึงกองแผนงาน แจ้งผลการพิจารณางบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น
ให้กองแผนงาน
6. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
ผู้รบั ผิดชอบ
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง
๐๘ - ๑๔๕๗ – ๘๖๐๗
นายพงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์
๐๘ – ๑๘๖๗ – ๐๕๓๘
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๐๒ - ๖๕๓ - ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๑

