รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดบังคับ
ด้านงบประมาณ
ชื่อตัวชี้วดั : ร้อยละความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 :
ระดับ
คะแนน
การเบิกจ่ายเงิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
เดิม
ปรับปรุงใหม่
การใช้จ่ายเงิน(เบิกจ่าย+PO) คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเบิกจ่าย:ใช้จ่าย 80:20

1

ต่ํากว่าร้อยละ 49.00

ต่ํากว่าร้อยละ 57.00

2

ร้อยละ 49.00-50.99

ร้อยละ 57.00-57.99

3

ร้อยละ 51.00-52.99

ร้อยละ 58.00-58.99

4

ร้อยละ 53.00-54.99

ร้อยละ 59.00-59.99

5

ร้อยละ 55.00 ขึ้นไป

ร้อยละ 60.00

ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 56.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าน้อยละ 60.00


เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 :
ระดับ
คะแนน
การเบิกจ่ายเงิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
เดิม
ปรับปรุงใหม่
การใช้จ่ายเงิน(เบิกจ่าย+PO) คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักเบิกจ่าย:ใช้จ่าย 80:20

1

ต่ํากว่าร้อยละ 94.00

ต่ํากว่าร้อยละ 97.00

2

ร้อยละ 94.00-95.99

ร้อยละ 97.00-97.99

3

ร้อยละ 96.00-97.99

ร้อยละ 98.00-98.99

4

ร้อยละ 98.00-99.99

ร้อยละ 99.00-99.99

5

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
 ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
 ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าน้อยละ 100.00


รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดปศุสตั ว์เขต
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์
ตัวชี้วดั เลือกที่ 3 : ร้อยละของศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบทีร่ กั ษาสถานภาพการปฏิบตั ทิ ดี่ สี ําหรับศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ (GMP)
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖4 :
ระดับ
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
คะแนน
เดิม
ปรับปรุงใหม่
๑
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการ
ได้รับการต่ออายุการรับรอง GMPไม่น้อยกว่าร้อยละ รับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเป้าหมาย
10 จากเป้าหมายที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม
2563 - มีนาคม 2564
2564
๒
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการ
ได้รับการต่ออายุการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อย รับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากเป้าหมาย
ละ 20 จากเป้ า หมายที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การระหว่ า ง ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2564
๓
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการ
ได้รับการต่ออายุการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่า รับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 30 จากเป้าหมายที่ต้องดําเนินการระหว่าง ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2564
๔
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการ
ได้รับการต่ออายุการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่า รับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 40 จากเป้าหมายที่ต้องดําเนินการระหว่าง ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2564
๕
ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบคงไว้ซึ่งการรับรองและ/หรือ ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบได้รับการตรวจประเมินการ
ได้รับการต่ออายุการรับรอง GMP ไม่น้อยกว่า รับรอง GMP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 50 จากเป้าหมายที่ต้องดําเนินการระหว่าง ที่ต้องดําเนินการระหว่างตุลาคม 2563 - มีนาคม
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2564

รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดปศุสตั ว์จงั หวัดและปศุสตั ว์พนื้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสตั ว์
ตัวชี้วดั ที่ 3 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการผลิตสัตว์พนั ธุด์ ีโดยวิธผี สมเทียม
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 :
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ระดับ
คะแนน

 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

เดิม
1
2
3
4
5

















ปรับปรุงใหม่
















ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 30%
ไม่น้อยกว่า 30%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่น้อยกว่า 50%
ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 55%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 50%
ไม่น้อยกว่า 50%

ไม่น้อยกว่า 30%
ไม่น้อยกว่า 30%
ไม่น้อยกว่า 30%
ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่น้อยกว่า 35%
ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 40%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 45%
ไม่น้อยกว่า 50%
ไม่น้อยกว่า 50%
ไม่น้อยกว่า 50%

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 :
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
ระดับ
คะแนน

 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

เดิม
1
2
3
4
5

















ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 70%
ไม่น้อยกว่า 70%
ไม่น้อยกว่า 100%
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 110%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 120%
ไม่น้อยกว่า 100%
ไม่น้อยกว่า 100%

ปรับปรุงใหม่
















ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 60%
ไม่น้อยกว่า 70%
ไม่น้อยกว่า 70%
ไม่น้อยกว่า 70%
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 80%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 90%
ไม่น้อยกว่า 100%
ไม่น้อยกว่า 100%
ไม่น้อยกว่า 100%

