






สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

กลุ่มภารกิจดา้นบรหิาร และรายงานตรงตอ่อธบิดกีรมปศุสตัว์  จํานวน 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่  กสก. อยส. ตสน.  กผง. กกจ. 
1. กองสารวัตรและกักกนั  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละความสําเร็จในการ
เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์  
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

15 ๓๓,๗๙๕ 
ครั้ง 1 

ดําเนินการได้  
๑ - ๑๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
๑๑ - ๒๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๒๑ - ๓๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๓๑ - ๔๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๔๑ % ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้  

๕๑ - ๖๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
61 - 7๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
7๑ - 8๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
8๑ - 9๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
9๑ - ๑๐๐%  
ของเป้าหมาย 

2. ร้อยละความสําเร็จในการ
ทําลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่าน
จุดตรวจ (สัตว์ปีก)  

15 ๕๐,๐๐๐ 
ครั้ง 1 

ดําเนินการได้  
๑ - ๑๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
๑๑ - ๒๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๒๑ - ๓๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๓๑ - ๔๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๔๑ % ขึ้นไป  
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้  

๕๑ - ๖๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
61 - 7๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
7๑ - 8๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
8๑ - 9๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
9๑ - ๑๐๐%  
ของเป้าหมาย 

3. ร้อยละความสําเร็จในการ
ทําลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่าน
จุดตรวจ 
 

10 ๕๐๐,๐๐๐ 
ครั้ง 1 

ดําเนินการได้  
๑ - ๑๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
๑๑ - ๒๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๒๑ - ๓๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๓๑ - ๔๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
๔๑ % ขึ้นไป  
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้  

๕๑ - ๖๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
61 - 7๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
7๑ - 8๐.๙๙ %  
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
8๑ - 9๐.๙๙ % ของ

เป้าหมาย 

ดําเนินการได้  
9๑ - ๑๐๐%  
ของเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

2. กองอาหารและยาสตัว์ 
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการตัวชี้วัด “จํานวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอด
สารเร่งเนื้อแดง” 

15  

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย และหลักเกณฑ์
การประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน  

 ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ 
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
 กํากับติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 

 ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่
นําแนวทางไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหา  
 ประเมินผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผล 
 จัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการ 
และนํามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานร้อยละจํานวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
คะแนน
ที่ได้

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 20 22 23 24 25 
 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 85 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 90 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 95 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 100 

2. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการตัวชี้วัด “จํานวนสถาน
ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาและตรวจประเมิน
มาตรฐาน” 

15  

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้อง
กับเป้าหมาย และ
หลักเกณฑ์การประเมิน ผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน  

 ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ 
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
 กํากับติดตามประเมิน ผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 

 ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่
นําแนวทางไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหา  
 ประเมินผลการดําเนิน การ และ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผล 
 จัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการ 
และนํามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานร้อยละจํานวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
คะแนน
ที่ได้

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 20 22 23 24 25 
 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 85 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 90 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 95 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของจํานวนสถาน
ประกอบการด้านอาหารสัตว์และ
วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
บริการตรวจประเมินมาตรฐาน 

10  
1 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 30 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 35 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 40 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 45 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 50 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 85 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 90 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 95 
ผลการดําเนินงานได้ 

ร้อยละ 80 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

3. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

20  

1 

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ร้อยละ  50 

2 

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2562 ได้ 
ร้อยละ  100 

2. ระดับความสําเร็จในการสรุปผล
การตรวจสอบและติดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความ
เห็นชอบหรือสั่งการ 

20  

1 

ดําเนินการได้  70 %  
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   80 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   90 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้ 100 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 
(ของรายงานที่ได้รับเพียง 
15 มีค.) 

ดําเนินการได้ 80% ของ
สรุปผลการติดตามการแก้ไข
ปรับปรุง(ของรายงานที่แจ้ง
หน่วยรับตรวจดําเนินการที่ 
อปส.สั่งการ เพียงวันที่ 15 
กพ.) 

2 

ดําเนินการได้  70 %  
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   80 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   90 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้ 100 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 
(ของรายงานที่ได้รับเพียง 
15 กย.) 

ดําเนินการได้ 80% ของ
สรุปผลการติดตามการแก้ไข
ปรับปรุง(ของรายงานที่แจ้ง
หน่วยรับตรวจดําเนินการที่ 
อปส.สั่งการเพียงวันที่ 15 
สค.) 

3. ระดับความสําเร็จของการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 

20  
1 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1  
(รอบข้อมูล ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562) เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบข้อมูล ต.ค.2562 
- ม.ค.2562)  เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์  และเผยแพร่
สาระสําคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่  2 

(ข้อมูลรอบ กพ. 62-พค.62) 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3 

(ข้อมูลรอบ มิย. 62-กย.62) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตาม

มาตรการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 3 ครั้ง/ปี และ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสําคัญ 
ให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

4. กองแผนงาน  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

15  

1 

แจ้ง สํานัก/กอง  
ให้จัดทําข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประชุมการจัดทําข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวบรวม วิเคราะห์ทบทวน
ตัวชี้วัดการเชื่อมโยงแผนงาน
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานและ
ประมวลผลงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในภาพรวมจําแนกเป็น
รายการ กิจกรรม ผลผลิตและ
โครงการประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่งข้อมูลคําของบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

ส่งข้อมูลคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สํานัก
งบประมาณ 

2 

วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณของกรมปศุสัตว์
ตามที่ ค.ร.ม. ให้ความ
เห็นชอบ 

จัดทําเอกสารชี้แจงราย 
ละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามแบบฟอร์มที่
กําหนดต่อคณะกรรมาธิการฯ/
คณะอนุกรรมาธิการฯครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลา 

แจ้งวงเงินงบประมาณตาม ที่
คณะกรรมาธิการฯ /คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และแจ้งผู้บริหารสํานัก/กอง 

จัดทําแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบและส่งสํานัก
งบประมาณ 

แจ้งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
ผู้บริหารทราบเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผล
ปฏิบัติงาน 

2. ระดับความสําเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

15  

1 

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การดําเนิน งานตามตัวชี้วัด 

ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน
และแนวทางการดําเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยว ข้องรับทราบ 

แจ้งกําหนดระยะเวลาการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนให้หน่วยปฏิบัติ
รับทราบ 

ติดตาม ตรวจสอบผล    
การดําเนินงานผ่านระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน  
(e-Operation) 

รายงานผลการดําเนินงาน
เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์
ทราบ 

2 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ของโครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 76-80.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ของโครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 81-85.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ของโครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 86-90.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ของโครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 91-95.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ของโครงการและผลผลิต 
96 ขึ้นไป 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลโครงการสัตวแพทย์
พระราชทาน 

15  1 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ 

จัดทําโครงการ ออกแบบสอบถามและ
ทดสอบแบบสอบถาม 

ขออนุมัติโครงการ ลงพื้นที่เป้าหมายทอดแบบ 
สอบถามและรวบรวมข้อมูล 

2 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทํารายงานผลการ

ประเมิน 
ตรวจสอบและปรับแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อทราบ 

4. การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

15  
1 

ผลการดําเนินงานและผล
การเบิกจ่ายอยู่ในระดับ 
70% เมื่อเทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผล
การเบิกจ่ายอยู่ในระดับ 
75% เมื่อเทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผล
การเบิกจ่ายอยู่ในระดับ 
80% เมื่อเทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผล
การเบิกจ่ายอยู่ในระดับ 
85% เมื่อเทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ ตั้งแต่ 
90% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับแผน 

2 
ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ 70% เมื่อ
เทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ 75% เมื่อ
เทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ 80% เมื่อ
เทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ 85% เมื่อ
เทียบกับแผน 

ผลการดําเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในระดับ ตั้งแต่ 
90% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับแผน 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

5. กองการเจ้าหนา้ที ่
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง  

20  

1 

สํารวจตําแหน่งสัตวแพทย์
ที่ว่าง 

จัดทําแผนการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง  
(การเปลี่ยนชื่อประเภท
ตําแหน่ง, การเปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งในสายงาน) 

เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง 

ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
คําขอและวิเคราะห์ข้อมูล
การเปลี่ยนชื่อประเภท 
ตําแหน่งและการเปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งในสายงานของ
ตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง 

เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
พิจารณาอนุมัต ิ

2 

ทบทวนการกําหนด
ตําแหน่งของตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ 

สํารวจตําแหน่ง
นายสัตวแพทย์ที่มีกรอบ
ระดับตําแหน่งระดับ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการ

เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
การทบทวนการกาํหนด
ตําแหน่งเพื่อปรับกรอบ
ระดับตําแหน่ง 

ดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดคําขอและ
วิเคราะห์ข้อมูลการปรับ
กรอบระดับตําแหน่ง 

เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
พิจารณาอนุมัติ 

2. ระดับความสําเร็จในการ
คัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการ   
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น       
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
อาวุโส แทนตําแหน่งที่ว่าง 

20  

1 

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกและประเมิน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส ประชุม
การกําหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก และวิธีการ
ประเมิน 

ประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมินข้าราชการ ราย 
ละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่
จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของที่ผู้
ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัด 
เลือก หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก เอกสารประกอบ 
การพิจารณา คัดเลือก และ
การแต่งตั้ง 

ตรวจสอบคุณสมบตัิของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
พร้อมจัดทําบัญชี
เปรียบเทียบความอาวุโส
ของข้าราชการผู้มี
คุณสมบัติ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ  ประชุม
พิจารณาการคัดเลือก
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับอาวุโส 

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ เสนอรายชื่อ
ข้าราชการที่ผ่านการ
คัดเลือกต่อผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 
พิจารณาอนุมัติและ
ดําเนินการออกคําสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการ 

2 

3. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

20  

1 

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
กรอบการประเมินร่วมกับ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

จัดทําแผนทุจริตปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์

เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

เข้าร่วมโครงการเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การดําเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลุก
จิตสํานึกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2 

เสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบของหน่วยงานและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ประเมินของหน่วยงาน 

ดําเนินการลงทะเบียนและ
เปิดใช้งานรหัสผ่านใน
ระบบ ITAS (ระบบการ
ประเมินของสํานักงาน 
ป.ป.ช.) 

นําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและข้อมูล
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เพื่อเตรียมการประเมิน 

ดําเนินการตอบแบบ
ประเมิน OIT 

เสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินเพื่ออนุมัติการ
ตอบแบบประเมิน 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

กลุ่มภารกิจดา้นสุขภาพสตัว์ (รอธ.จีระศกัดิ ์ พพิฒันพงศโ์สภณ) จํานวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สคบ. สสช. สทช. กวป. 
 
1. สถาบนัสุขภาพสตัว์แห่งชาติ  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการขอบข่าย
ให้ได้มาตรฐาน ISO 
17025  

10 94 ขอบข่าย 
1 

รักษาขอบข่าย 86 
ขอบข่าย 

รักษาขอบข่าย 88 
ขอบข่าย 

รักษาขอบข่าย 90 
ขอบข่าย 

รักษาขอบข่าย 92 
ขอบข่าย 

รักษาขอบข่าย 94 
ขอบข่าย 

2 
รักษาขอบข่าย 86 

ขอบข่าย 
รักษาขอบข่าย 88 

ขอบข่าย 
รักษาขอบข่าย 90 

ขอบข่าย 
รักษาขอบข่าย 92 

ขอบข่าย 
รักษาขอบข่าย 94 

ขอบข่าย 

2. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการชันสูตรโรค
สัตว์ 

10 257,801 
ตัวอย่าง 1 

80,404 
ตัวอย่าง 

100,000 ตัวอย่าง 110,000 ตัวอย่าง 120,000 ตัวอย่าง 128,900 ตัวอย่าง 

2 140,000 ตัวอย่าง 180,000 ตัวอย่าง 206,330 ตัวอย่าง 217,792 ตัวอย่าง 257,801 ตัวอย่าง 

3. ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การรักษารอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(โรคบรูเซลโลสิส/โรคพิษ
สุนัขบ้า) 

10 ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 95 

1 
ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 75 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 80 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 85 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 90 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 95 

2 
ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 75 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 80 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 85 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 90 

ผลสํารวจความพึง
พอใจร้อยละ 95 

4. ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการงานวิจัย
ของหน่วยงาน 

10 โครงการวิจัย 
11 เรื่อง 

ถ่ายทอดผลงาน 
2 เรื่อง 

1 จัดทําแผน 
ถ่ายทอด/กํากับ 

ติดตาม 
ติดตามประเมินผลส่ง
รายงานตามกําหนด 

รายความกา้วหน้าการ
ดําเนินการวจิัยในระบบ 
NRMS ตามระยะเวลาที่

กําหนด 

ผลการดําเนิน
โครงการวิจัย 
ร้อยละ 50 

2 
ดําเนินงานวิจัยตาม

แผน 

กํากับติดตาม
ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

รายความกา้วหน้าการ
ดําเนินการวจิัยในระบบ 
NRMS ตามระยะเวลาที่

กําหนด 

ผลการดําเนิน
โครงการวิจัยร้อยละ 

100 

1. มีการถา่ยทอดวิจัย
จํานวน 2 เรื่อง 
2. มีการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยปี 2564 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

2. สํานกัควบคุม ป้องกนั และบาํบดัโรคสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จในการ
ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม 

8 รอบ 1 
5,005 ราย 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็น ชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดี หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่นําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาํรายงาน
สรุปผลการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

พิจารณาจาก ร้อยละของจํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์ม
ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)” 
ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานคร อ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คะแนน 0.5 1 1.5 2 
ผลการ
ดําเนิน
งาน 

 
ร้อยละ 

85 

  
ร้อยละ 
90 

  
ร้อยละ 

95 

 ร้อย
ละ 

100 
 

ทั้งปี 
10,010 

ราย 
 

2 

2. ระดับความสําเร็จในการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาด 
ในปศุสัตว์ 

8 5,615,537 
ตัว 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็น ชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดี หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วย งาน
ต่างๆ ที่นําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และ จัดทาํรายงาน
สรุปผลการประเมิน ผลตาม
ตัวชี้วัด    ณ สิ้นปีงบประมาณ  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

พิจารณาจากร้อยละของ
การให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่อยในโคเนื้อ โคนม 
กระบือ แพะ และแกะ  

ร้อยละ คะแนน 

 80 0 

 80 0.25 

 85 0.5 

 90 0.75 

 95 1 
 

พิจารณาจากการควบคุมโรคปาก
และเท้าเปื่อยในโคเนื้อ โคนม 
กระบือ แพะ และแกะ  
ร้อยละการแพร่กระจายของโรค
ออกนอกรัศมีควบคุมโรคเดิมของ
จํานวนจุดเกิดโรคในจังหวัดนั้นๆ 

ร้อยละ คะแนน 

 50 0.25 

 40 0.5 

 30 0.75 

 20 1 
 

5,044,358 
ตัว 2 
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ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3. ระดับความสําเร็จในการ
รายงานโรคระบาดและ
มาตรการควบคุมป้องกันโรคใน
สัตว์ปีก 

8 วันรายงาน 
182 วัน / 
ตัวอย่างซีรัม

ของไก่
พื้นเมือง
3,820 
ตัวอย่าง 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็น ชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดี หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่นําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาํรายงาน
สรุปผลการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ “ร้อยละของจํานวนวันในการ
รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
Zero Report ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” และค่าเฉลี่ยของ 
“ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตาม กิจกรรมสํารวจ
ภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาส
เซิล” ของสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสํานักงานปศุสัตว์
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คะแนน 0.5 1.0 1.5 2.0 
ค่าเฉลี่ย   

ร้อยละ 
80 

 
ร้อยละ 

85 
และมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกัน
ไก่พื้นเมือง 

ร้อยละ 
40 

 
ร้อยละ 

90 
และมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกัน
ไก่พื้นเมือง 

ร้อยละ 
50 

 
ร้อยละ 

95 
และมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกัน
ไก่พื้นเมือง  

 
ร้อยละ 60 

 

วันรายงาน 
183 วัน / 
ตัวอย่างซีรัม

ของไก่
พื้นเมือง
3,820 
ตัวอย่าง 

2 

4. ระดับความสําเร็จในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8 1. อปท. 
7,774 แห่ง 
2. เป้าหมาย
การผ่าตัดทํา
หมันสุนัข-แมว 
145,000 ตัว  
(รอบ 1 40% 
รอบ 2 80%)  
3. เป้าหมาย
จํานวนตัวอย่าง
ส่งตรวจ จํานวน 
6,783ตัวอย่าง 
(รอบ 1 3,390
ตัวอย่าง  
รอบ 2 3,390
ตัวอย่าง) 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็น ชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดี หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่นําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาํรายงาน
สรุปผลการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

พิจารณาจากค่ามัธยฐาน “ระดับความสําเร็จในการสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของ
สํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร อ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คะแนน 0.5 1 1.5 2 
ค่า 

มัฐยฐาน 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4.5 
 

2 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

5. ระดับความสําเร็จในการ
รายงานโรคระบาดในสัตว์ใน
ระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

4  

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอด คล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็น ชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดี หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่นําแนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจัดทาํรายงาน
สรุปผลการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

พิจารณาจากร้อยละของปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร ที่รายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบ
อิเล็คโทรนิกส์ได้ครบถ้วน 

คะแนน 0.5 1 1.5 2 

ผลการ
ดําเนินงาน

 
ร้อยละ 
50 

 
ร้อยละ 
60 

 
ร้อยละ 
70 

 
ร้อยละ 
80 

 

2 

6. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงานวิจัยหรือ
วิชาการของหน่วยงาน 

4  1 จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ะ กํ า ห น ด
แนวทางในการดําเนินการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ด้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประ เ มินผลตั วชี้ วั ดอย่ า ง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 - กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 
 - กํากับ ติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ เสนอต่อ
อธิบดีหรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

- จั ดทํ า ร ายงานต่ า งๆ  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ส่ ง ต า ม
กําหนดเวลา 
 - ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการ
ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ นํ า ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานวิจัยใน
ระบบ NRMS ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จ
งานวิชาการที่หน่วยงานสามารถ
ดําเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ตามแผนงานวิชาการที่
กําหนด ในปีงบประมาณ 2562 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

2 1. ร้อยละความสําเร็จงาน
วิชาการที่สามารถดําเนินการได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามแผน 
งานวิชาการที่กําหนด ในปีงบ 
ประมาณ 2562 ตามระยะเวลา
ที่กําหนด (0.5 คะแนน) 
2. จํานวนผลงานวิจัยและพัฒนา
ด้านการปศุสัตว์ที่สร้างสร้าง
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการ
ผลิต ที่นําไปถ่ายทอดและใช้ใน
การพัฒนางานของหน่วยงานหรือ
การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง (0.5คะแนน) 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

3. สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค 

20 226,721,910 
โด๊ส 1 

ดําเนินการได ้
5.01-10.00 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
10.01-20.00ของ

เป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
20.01-30.00 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
30.01-40.00 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
40.01-50.00 
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได ้

50.01-60.00ของ
เป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
60.01-70.00ของ

เป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
70.01-80.00ของ

เป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
80.01-90.00ของ

เป้าหมาย 

ดําเนินการได ้
90.01-100 
ของเป้าหมาย 

2. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการวัคซีนที่ได้คุณภาพ 

10 ร้อยละของ
จํานวนชุด
วัคซีนสัตว์
และสาร

ทดสอบโรค
ทีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  

1 

ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละสาร
ทดสอบโรคที่ผลิตทั้งหมด 

ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๐-๘๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของชุด
วัคซีนสัตวแ์ละสาร
ทดสอบโรคที่ผลิต

ทั้งหมด 

2 

ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละสาร
ทดสอบโรคที่ผลิตทั้งหมด 

ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๘๐-๘๙ 
ของชุดวัคซีนสัตวแ์ละ
สารทดสอบโรคทีผ่ลิต

ทั้งหมด 

ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ ของชุด
วัคซีนสัตวแ์ละสาร
ทดสอบโรคที่ผลิต

ทั้งหมด 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดี GMP 

10  

1 

ดําเนินการตามแผน 
โครงการจ้างออกแบบฯ 
ได้ร้อยละ ๕0-59  

ของแผนการดําเนินงานรอบ
1/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ ได้
ร้อยละ 60-69 ของ
แผนการเนินงาน รอบ 

1/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ ได้

ร้อยละ 70-79  
ของแผนการดําเนินงาน

รอบ 1/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ ได้

ร้อยละ 80-89 ของ
แผนการดาํเนินงานรอบ 

1/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ 

ร้อยละ 90-100  
ของแผนการดําเนินงาน

รอบ 1/2562 

2 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ ได้

ร้อยละ ๕0-59 ของ
แผนการดาํเนินงานปี 

2/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ 
ได้ร้อยละ 60-69 ของ
แผนการเนินงานรอบ 

2/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ 

ได้ร้อยละ 70-79  
ของแผนการดําเนินงาน

รอบ 2/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ 

ได้ร้อยละ 80-89  
ของแผนการดําเนินงาน

รอบ 2/2562 

ดําเนินการตามแผน
โครงการจ้างออกแบบฯ 

ร้อยละ 90-100  
ของแผนการดําเนินงาน

รอบ 2/2562 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

4. กลุ่มพฒันาวิชาการปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานด้านการเกษตร 

20 9 เรื่อง 

1 

กําหนดแนวทางในการดําเนิน 
การคัดเลือกผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีในการผลิตจาก
งานวิจัยด้านการเกษตรกร 

จัดทําแผนการปฏิบัติงานใน
การดําเนินการคัดเลือก
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตรกร 

ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

พิ จ า ร ณ า เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้
ค ะแนนผล ง าน วิ จั ย แล ะ
เทคโนโลยีในการผลิตจาก
งานวิจัยด้านการเกษตรกร 

ถ่ายทอดแนวทางดําเนินงาน
และเกณฑ์การคัดเลือก
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตรกร 

2 

ได้ผลงานวิจัยพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงานวิจัย
พัฒนาการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ประชุมจัดลําดับความสําคัญ
ผลงานวิจัยพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ผลิตจากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ติดตามองค์ความรู้
ผลงานวิจัยพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ได้จํานวนผลงานวิจัย
พัฒนาการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร จํานวน ๙ เรื่อง 

2. จํานวนผลงานวิจัยหรือวิชาการ
ที่ผ่านมานําไปถ่ายทอด และใช้ใน
การพัฒนาของหน่วยงานหรือ
อาชีพเกษตรกร 

20 19 เรื่อง 

1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรือวิชาการที่นําไป
ถ่ายทอดของหน่วยงาน 
 

จัดทําแผนการดําเนินงาน
ผลงานวิจัยหรือวิชาการที่
นําไปถ่ายทอด และใช้ในการ
พัฒนาของหน่วยงานหรือ
อาชีพเกษตรกร 

ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานวิจัยหรือวิชาการที่นําไป
ถ่ายทอดและใช้พัฒนา
หน่วยงานหรืออาชีพเกษตรกร 
 

พิจารณาเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานวิจัยหรือ
วิชาการที่นําไปถ่ายทอดและ
ใช้พัฒนาหน่วยงานหรือ
อาชีพเกษตรกร 

ชี้แจงแนวทางการดําเนินการ
และเกณฑ์การประเมินผลให้
สํานัก/กอง/ปศุสัตว์เขต 
ปฏิบัติ 
 

2 

ได้ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยี
ที่ได้จากผลงานวิจัยทีผ่่านมา
ที่นําไปถ่ายทอด และใช้ใน
การพัฒนาของหน่วยงานหรือ
อาชีพของเกษตรกร 

ประชุมคณะกรรมการ      
คัดเลือกผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีที่ได้จากผลงาน 
วิจัยที่ผ่านมาที่นําไปถ่ายทอด 
และใช้ในการพัฒนาของ
หน่วยงานหรืออาชีพของ
เกษตรกร 

ประชุมจัดลําดับความสําคัญ
ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่ได้
จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่นําไป
ถ่ายทอด และใช้ในการพัฒนา
ของหน่วยงานหรืออาชีพของ
เกษตรกร 

ติดตามการถ่ายทอดองค์
ความรู้ผลงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีที่ได้จาก
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่นําไป
ถ่ายทอด และใช้ในการ
พัฒนาของหน่วยงานหรือ
อาชีพของเกษตรกร 

ได้ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยี
ที่ได้จากผลงานวิจัยทีผ่่านมา
ที่นําไปถ่ายทอด และใช้ใน
การพัฒนาของหน่วยงาน 
หรืออาชีพของเกษตรกร 
จํานวน ๑๙ เรื่อง 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ 

20  

1 

กําหนดแนวในการดําเนินการ
บริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงานและจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานการดําเนินงานวิจัย
ของกรม 

แจ้งเวียนปฏิทินในการ
ดําเนินงานวิจัย 

ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 
๓ เดือน (ต.ค.๖๑-ธ.ค.๖๑) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส ๑ 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ ๖ เดือน (ม.ค.๖๒-มี.ค.
๖๒) 

2 
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส ๒ 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ ๙ เดือน (เม.ย.๖๒-มิ.ย.
๖๒) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส ๓ 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค.๖๒-
ก.ย.๖๒) 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ร้อยละความสําเร็จการ
ดําเนินงานวิจัยกรมปศุสัตว์ 

 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

กลุ่มภารกิจดา้นมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์ (รอธ.สมชวน  รัตนมังคลานนท์) จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สพส. สตส. กรป. ศทส. กสบ. 
 
1. สํานกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิคา้ปศุสตัว์  

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละของจํานวนสถานที่
จําหน่ายปศุสัตว์ OK ที่ได้รับ
บริการพัฒนาและตรวจประเมิน
มาตรฐาน 

15 ๓,๑๓๖ 
แห่ง 

1 
ร้อยละ ๐๕.๐๐ – 

๐๙.๙๙ 
ร้อยละ ๑๐.๐๐ – 

๑๙.๙๙ 
ร้อยละ ๒๐.๐๐ – 

๒๙.๙๙ 
ร้อยละ ๓๐.๐๐ – 

๓๙.๙๙ 
ร้อยละ ๔๐.๐๐ – 

๔๙.๙๙ 

2 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – 

๕๙.๙๙ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 

๖๙.๙๙ 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – 

๗๙.๙๙ 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ – 

๘๙.๙๙ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ – 

๑๐๐.๐๐ 

2. ร้อยละการรับรองสถานที่
จําหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ 
ok)   

15 ๕๐๐ แห่ง 1 ต่ํากว่าร้อยละ ๑๙.๙๙ ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

2 ต่ํากว่าร้อยละ ๕๙.๙๙ ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ 

3. ร้อยละของการตรวจประเมิน
สถานประกอบการเพื่อการส่งออก
ที่ได้รับการรับรองของกรมปศุสัตว์   

10 ๔๒๕ แห่ง 
1 

ร้อยละ ๐๐.๐๐ - 
๐๙.๙๙ 

ร้อยละ ๑๐.๐๐ - 
๑๙.๙๙ 

ร้อยละ ๒๐.๐๐ - 
๒๙.๙๙ 

ร้อยละ ๓๐.๐๐ - 
๓๙.๙๙ 

ร้อยละ ๔๐.๐๐ - 
๔๙.๙๙ 

2 
ร้อยละ ๔๙.๙๙ - 

๕๙.๙๙ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - 

๖๙.๙๙ 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - 

๗๙.๙๙ 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ - 

๘๙.๙๙ 
ร้อยละ ๙๐.๐๐ – 

๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

2. สํานกัตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ควบคุมการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

20 207,230 
ตัวอย่าง 

1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ 

2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ๑๐๐ % 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

10 ๕๕ ห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประ 
เมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
โดยนําเสนอต่ออธิดีกรม
ปศุสัตว์หรือรองอธิบดีที่
กํากับดูและหน่วยงาน 

ถ่ายทอดแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลกําหนด
ตัวชี้วัดที่มีความก้าวหน้า 
กํากับติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าว 
หน้าของการดําเนินการ 
เสนออธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่กํากับดูและหน่วยงาน 

ติดตามประเมินผลและจัด
ทํางานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ส่งรายงานที่
เกี่ยวข้องส่งตาม
กําหนดเวลา 

ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติ 
การถ่ายโอนงานด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานได้ครบ 
ถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 
๕๐% ของจํานวนทั้งหมด
ตามเป้าหมาย 

2 

ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการถ่ายโอน
งานด้านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ
มาตรฐานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 100 
 ของจํานวนทั้งหมดตาม
เป้าหมาย 

3. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการขอบข่ายให้ได้
มาตรฐาน ISO:17025   
  

5 (1) ยื่นเพิ่ม 
4 ขอบข่าย 
(2) รักษา
สภาพ ๗๒ 
ขอบข่าย 

1 

ประสานงานกําหนดการ
เข้าตรวจประเมินการ
ขยายขอบข่ายรับรอง 

ISO/IEC 17025:2005 

จัดประชุมเรื่องการขยาย
ขอบข่ายรับรอง ISO 

17025:2005 

จัดเตรียมความพร้อม 
และจัดทําเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

รับการตรวจประเมิน 
หน่วยงานรับรองฯ 

ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
เพื่อปิดข้อบกพร่องไปยัง

หน่วยงานรับรองฯ 

2 
การยื่นขอรับรองการตรวจ
ติดตามหรือขยายขอบข่าย
การรับรองความสามารถ 

การดําเนินการประสาน
และ 

จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สามารถรักษาขอบข่าย
การรับรอง 

ของห้องปฏิบัติการได้ 

ยื่นขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

รับการตรวจประเมินและ 
ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

จากหน่วยงานรับรองฯ 

4. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์และการ
ทดสอบความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะห์ 

5 (1) พัฒนาวิธี 
16 วิธี  
(2) ทดสอบ
ความใช้ได้ 6วิธี

1 
มีการวางแผนและกําหนด

หัวข้อ 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
วางแผนการทดลอง 

จัดหาอุปกรณ์ 
เตรียมตัวอย่าง 

ดําเนินการทดลองตาม
แผน พร้อมรวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบและทวนสอบ
การวิเคราะห์ 

2 
ติดตามความก้าวหน้า 

ทดสอบพารามิเตอร์ครั้งที่ 1
ติดตามความก้าวหน้า 

ทดสอบพารามิเตอร์ครั้งที่ ๒
ตรวจสอบและ 

ทวนสอบการวิเคราะห์ 
ประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล 
สรุปและจัดทํารายงาน  
และเผยแพร่ผลงาน 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

3. กองความรว่มมือด้านการปศุสตัว์ระหว่างประเทศ  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. การบริหารจัดการส่งเสริมการ
นําเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 

20  
1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

จัดทําร่างประกาศ
กฎระเบียบการนําเข้า

ฉบับใหม่ 

มีประกาศกฎ ระเบียบ
การนําเข้าฉบับใหม่ 

 

2 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

เจรจาแก้ไขปัญหา
สินค้าปศุสัตว์ 
ไม่น้อยกว่า 1 

ประเทศ 

เจรจาแก้ไขปัญหา
สินค้าปศุสัตว์ 
ไม่น้อยกว่า 2 

ประเทศ 
2. การติดตามกิจกรรมภายใต้
ความตกลงของอาเซียนด้านการ
ปศุสัตว์ (การดําเนินงานในการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ASEAN 
Coordinating Centre for 
Animal Health and Zoonoses 
(ACCAHZ) ในอาเซียน) 

20  
1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

จัดเตรียมเอกสาร
เสนอเรื่องเข้า ครม. 

เสนอเรื่องเข้า ครม. 
พิจารณา 

 

2 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

ครม.ให้ความเห็นชอบ
ต่อการให้สัตยาบันต่อ
ความตกลงว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์ ACCAHZ 

ประเทศไทยสามารถ
ให้สัตยาบันต่อ

ข้อตกลงฯ 
 

3. การบริหารจัดการการ
ดําเนินงานภายใต้แผนการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ของกรมปศุสัตว์ 

20  
1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

การดําเนินงาน 
ตามแผน 

ร้อยละ 5-15 

การดําเนินงาน 
ตามแผน 

ร้อยละ 16-25 
 

2 
กําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงาน 
จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตาม/ประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้า 

การดําเนินงาน 
ตามแผน 

ร้อยละ 60 

การดําเนินงาน 
ตามแผน 

ร้อยละ 70 

 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
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4. กองสวัสดภิาพสตัว์และสตัวแพทย์บรกิาร  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละความสําเร็จของจํานวน
สัตว์ที่ได้รับบริการบําบัดโรคสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

20 
64,200 

ตัว 

1 
ดําเนินการได้ 
1 - 10.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
11 - 20.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
21 - 30.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
31 - 40.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
41% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้ 

51 - 60.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
61 - 70.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
71 - 80.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
81 - 90.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
91% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

2. ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตรวจสอบ กํากับดูแล
สถานพยาบาลสัตว์ 

15 400 แห่ง 

1 
ดําเนินการได้ 
1 - 10.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
11 - 20.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
21 - 30.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
31 - 40.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
41% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้ 

51 - 60.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
61 - 70.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
71 - 80.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
81 - 90.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
91% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

3. ร้อยละความสําเร็จการ
ดําเนินการบริการรักษาและพัฒนา
สุขภาพสัตว์ 

5 1,700 
เชือก 1 

ดําเนินการได้ 
1 - 10.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
11 - 20.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
21 - 30.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
31 - 40.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
41% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการได้ 

51 - 60.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
61 - 70.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
71 - 80.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
81 - 90.99% 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการได้ 
91% ขึ้นไป 
ของเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
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5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของ
กรมปศุสัตว์ 

20  

1 

ทบทวน และปรับปรุง
แผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและถ่ายทอด
แผนดังกล่าวให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 2 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 3 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 4 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 5 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

2 

ทบทวน และปรับปรุง
แผนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและถ่ายทอด
แผนดังกล่าวให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 7 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 8 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 9 
ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 
10 ข้อ และมีข้อมูล
ประกอบครบถ้วน 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 

20  

1 

- จัดทําแผนและกาํหนด
แนวทางในการ
ดําเนินการตวัชี้วัดที่
รับผิดชอบได้ครอบคลุม
และสอดคล้องกบั
เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วดัอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนอ
อธิบดี หรือรองอธบิดีที่
กํากบัดูแลหน่วยงาน ให้
ความเห็นชอบแนวทาง
ดังกลา่ว 

- ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกลา่วไปสูก่ารปฏิบัติ
ให้บงัเกิดผล 
- กํากับ ตดิตาม
ประเมินผล และ
รายงานความก้าวหน้า
ของการดาํเนินการ 
เสนอต่ออธิบดหีรอื 
รองอธบิดีที่กาํกับ
หน่วยงานและ/หรอื
กํากบัตัวชี้วดั 

- จัดทํารายงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องส่งตามกาํหนด 
เวลา 
- กําหนดตวัชี้วัดสาํหรบั
การตดิตามความก้าว 
หน้าการดาํเนินการ 
- ติดตามประเมินผล
และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดาํเนินงาน 
พร้อมระบุปจัจัย
สนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอ 
แนะจากการดําเนินการ 
และนํามาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหวา่ง
หน่วยงาน 

- ใหข้้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปญัหา กรณีเกดิ
ข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการ 
- ประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจดัทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตวัชี้วัด 
เสนอต่ออธิบดหีรอืรอง
อธิบดีที่กาํกบัหน่วยงาน
และ/หรือกาํกับตวัชี้วัด 

- จัดทํารายงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งตาม
กําหนดเวลา 
- รายงานความกา้วหน้า
ของการดาํเนินการ 
เสนอต่ออธิบดหีรอืรอง
อธิบดีที่กาํกบัหน่วยงาน
และ/หรือกาํกับตวัชี้วัด 
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ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

   

2 

- ติดตามประเมินผล
และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ และสง่ให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักตัวชี้วัด ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
- ใหข้้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางดังกล่าวไป
ปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปญัหา กรณีเกดิ
ข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการ 

- ประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจดัทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมนิผลตามตวัชี้วัด 
เสนอต่ออธิบดหีรอืรอง
อธิบดีที่กาํกบัหน่วยงาน
และ/หรือกาํกับตวัชี้วัด 

- จัดทํารายงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งตาม
กําหนดเวลา 
- ติดตามประเมินผล
และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดาํเนินงาน 
พร้อมระบุปจัจัย
สนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินการ และนาํมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน 
- ประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจดัทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตวัชี้วัด 
ณ สิ้นปงีบประมาณ 
เสนอต่ออธิบดหีรอืรอง
อธิบดีที่กาํกบัหน่วยงาน
และ/หรือกาํกับตวัชี้วัด 

ระดับความสาํเร็จของ
การปรับปรงุฐานข้อมูล
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสตัว์  
ร้อยละ 90 

ระดับความสาํเร็จของ
การปรับปรงุฐานข้อมูล
เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสตัว์  
ร้อยละ 100 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ 

20  

1 

มีการนําระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ 

 ให้บริการหรือข้อมูลแก่
ประชาชนผ่าน Internet 
หรือ Mobile 
Application  

 ใช้ email domain.go.th 
ในการติดต่อราชการและ
ในระบบ login เข้าระบบ 
internet ของหน่วยงาน  

2 

 มีการนําระบบบริหาร
จัดการห้องประชุม 
มาใช้  

  มีการนําปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence : 
AI) มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
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กลุ่มภารกิจดา้นผลติและส่งเสริมการปศสุตัว์ (รอธ.อําพนัธุ ์ เวฬุตนัติ) จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สทป. สพพ. สอส. กสส. และ กผส. 
 
1. สํานกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลติปศุสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผลิตน้ําเชื้อที่ 
ได้มาตรฐาน (โคนม  โคเนื้อ 
กระบือ แพะ และสุกร ) 

10 693,400 
โด๊ส 

1 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

2.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการบริการแก้ไข 
ปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ 

10 15,000 
ตัว 

1 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

3. การผลิตและเพิ่มระดับความ
แม่นยําของการคัดเลือกพ่อโค
นมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไดน์ 

10 (1) พ่อพันธุ์ 
5 ตัว  
(2) ลูกสาว 
45 ตัว 

1 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบ     ร้อยละ 

20 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานม  ของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 25 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานม  ของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 30 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานม  ของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 35 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของ               
ลูกสาวพ่อทดสอบ        
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาว 

พ่อทดสอบร้อยละ 80

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาว 

พ่อทดสอบร้อยละ 85

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาว 

พ่อทดสอบร้อยละ 90

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาว 

พ่อทดสอบร้อยละ 95

- ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาว 
พ่อทดสอบร้อยละ 
100 และ   
- จํานวนพ่อพันธุ์ 5ตัว 

4. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
การย้ายฝากตัวอ่อนและตั้งท้อง
ในโคและแพะ 
 

10 (1) ตัวอ่อน 
300 ตัว  
(2) ลูกเกิด 
120 ตัว 
(โคนม โค
เนื้อ แพะ) 

1 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต

ได้ ร้อยละ 10 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต

ได้ ร้อยละ 20 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต

ได้ ร้อยละ 30 
 จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต

ได้ ร้อยละ 40 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต

ได้ ร้อยละ 50 

2 
 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต
ได้ ร้อยละ 60 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต
ได้ ร้อยละ 70 

- จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต
ได้ ร้อยละ 80 
- ลูกเกิด ร้อยละ 80 

- จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต
ได้ ร้อยละ 90 
- ลูกเกิด ร้ อยละ 90 

- จํานวนตัวอ่อนที่ผลิต
ได้ร้อยละ 100 
- ลูกเกิด ร้อยละ 100 
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2. สํานกัพฒันาพนัธุส์ตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการตัวชี้วัด "จํานวน
สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้" 

10 
 

1,523,200 
ตัว 

1 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 30 – 34.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 35 – 39.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 40 – 44.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 45 – 49.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 50% 

2 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 70 – 74.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 75 – 79.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 80 – 84.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 85 – 100% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 100% ขึ้นไป 

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

10 600 
เครือข่าย 1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนอผอ.สํานักฯ   ที่
กํากับดูแลหน่วยงาน ให้
ความเห็นชอบแนวทาง
ดังกล่าว และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

 ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
 กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ  และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

 ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางไปปฏิบัติ รวมถึง
การแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการดําเนินการ 
 ประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และจัดทํารายงานสรุปผล
การประเมินผลตามตัวชี้วัด 
ณ กลางปีงบประมาณ ส่งให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งตามกําหนด 
เวลาติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอ แนะจากการ
ดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 55-59.99% 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 60% ขึ้นไป 

2 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  
1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานของเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเครือข่ายสัตว์พันธ ุ ์ดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ดําเนินการในปี 2562 x 100 
จํานวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ตามเป้าหมายที่กําหนด (600 เครือข่าย) 

 
คะแนน 0 0.25 0.50 0.75 1 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

2. ความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
คะแนน 0 0.25 0.50 0.75 1 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3. ระดับความสําเร็จของการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
ประจําถิ่น 

10 สัตว์พื้นเมือง
ประจําถิ่น 50 
สายพันธุ์ / 
เกษตรกรขึ้น
ทะเบียน 250 
คน / รอบ 

 

1 

จัดทําแผนบริหารจัดการ
งานขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจําถิ่นของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนของสํานักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ เสนอต่อผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดระดับกรม 
 

 ถ่ายทอดแนวทางสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
ติดตามความก้าวหน้า การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
ดําเนินการประกาศเป็นสัตว์
พื้นเมืองประจําถิ่น 

ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการ 

ร้อยละของเป้าหมายที่
ประกาศเป็นพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจําถิ่น ที่
ดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดในปี 2562 โดย
พิจารณาจากจํานวนดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ 

0  40 

0.25 40 

0.5 60 

0.75 80 

1 100 
 

ร้อยละของเป้าหมายที่
เกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นผู้
เลี้ยงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
ประจําถิ่น ที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดในปี 2562 โดย
พิจารณาจากจํานวนดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ 

0  40 

0.25 40 

0.5 60 

0.75 80 

1 100 
 

2 

 

4. ร้อยละสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

5 
 

 1 ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยตามเป้าหมาย
ผลผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
>= ร้อยละ 35 

ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยตามเป้าหมาย
ผลผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
>=ร้อยละ 45 

ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยตามเป้าหมาย
ผลผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
>=ร้อยละ 55 

ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยตามเป้าหมาย
ผลผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
>=ร้อยละ 65 

ระดับความสําเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยตามเป้าหมาย
ผลผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
>=ร้อยละ 75 2 

5. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการงานวิจัยหรือวิชาการของ
หน่วยงาน 

5 (1) งานวิจัย 7 
เรื่อง 
(2) ผลงานที่
นําไปถ่ายทอด 
1 เรื่อง 
(3) ส่ง
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัด  

 ถ่ายทอดแนวทางสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 ติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการจัดการ
โครงการวิจัยของ
หน่วยงาน 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม 2561) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 1 
(ตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม 2561) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(มกราคม 2562 – 
มีนาคม 2562) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 2 
(มกราคม 2562 – 
มีนาคม 2562) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

2 

ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รอบ 9 เดือน 
(เมษายน 2562 – 
มิถุนายน 2562) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 3 
(เม.ย 2562 – มิ.ย 
2562) ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รอบ 12 เดือน 
(มิถุนายน 2562 – 
กันยายน 2562) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 4 
(มกราคม 2562 – 
มีนาคม 2562)ภาย ใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการ
บริหารจัดการงานวิจัยหรือ
วิชาการ 100% 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

3. สํานกัพฒันาอาหารสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละของความสําเร็จในการ
แก้ปัญหาคุณภาพน้ํานมในฟาร์ม
เกษตรกรด้วยการจัดการให้อาหาร
สัตว์ 

15 110 
ฟาร์ม  

1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํา
แผนและกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย
ตามกําหนด 
 กําหนดตัวชี้วัดการติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน 

 ดําเนินการตามแผนและ
แนวทางที่กําหนด 
 กํากับ ติดตามประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้า 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
ร้อยละของจํานวนฟาร์มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํานม (110 ฟาร์ม) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

<20 >20-30 >30-40 >40-50 >50 
 

2 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํา
แผนและกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานอย่างครอบคลุม
และสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

 คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย
ตามกําหนด 
 กําหนดตัวชี้วัดการติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน 

 ดําเนินการตามแผนและ
แนวทางที่กําหนด 
 กํากับ ติดตามประเมินผล
และรายงานความก้าวหน้า 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 
ร้อยละของจํานวนฟาร์มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํานม (110 ฟาร์ม) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

<80 >80-85 >85-90 >90-95 >95 
 

2. ร้อยละความสําเร็จของ 
“ผลผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์” 

15 5,355 
ตัน 

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนวทาง
ในการดําเนิน การตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอด คล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่
กํากับดูแลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

 ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 

 กํากับ ติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ เสนอต่ออธิบดี
หรือรองอธิบดีที่กํากับและ/
หรือกํากับตัวชี้วัด 

 ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นําแนวทาง
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการดําเนินการ

จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งตาม
กําหนดเวลา 

ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

2 

 จัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตามกําหนดเวลา 
 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดําเนินการ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “จํานวนผลผลิตพันธุ์พืช
อาหารสัตว์” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 
2562 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ =   
              จํานวนผลผลิตพันธุพ์ืชอาหารสัตว์ทีผ่ลิตได้ x 100 

    จํานวนผลผลิตพันธุพ์ืชอาหารตามเป้าหมายการผลิต (5,355ตัน) 
คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละของผลผลิตพันธุ์
พืชอาหารสัตว์ทีผ่ลิต
ได้เปรียบเทยีบกับ
เป้าหมายที่กําหนด 

60 70 80 90 100 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3. โครงการฟาร์มต้นแบบการ
พัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม 

10  

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิด ชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนํา เสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว 

  ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 

 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
 กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ

  ดําเนินการตามแผน
และแนวทางที่กําหนด 

 กํากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้า 

2 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนิน การ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน โดยนําเสนออธิบดี 
หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว 

 ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 

 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
  กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ 

 ดํา เนินการตามแผน
และแนวทางที่กําหนด 

 กํากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้า 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด “โครงการฟาร์มต้นแบบการ
พัฒนาอาหาร TMR เลี้ยงโคนม” ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

 
 
 
 

คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ“จํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อ
ดําเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ฟาร์ม
ต้นแบบผลิตอาหาร 
TMR เลี้ยงโคนม” 

80 85 90 95 100 

 

 
 
 
 

สูตรการคํานวณ =   “จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับ
คัดเลือกเพื่อดําเนินการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ฟาร์มต้นแบบผลิตอาหารTMRเลี้ยงโคนม”x 100 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับการคดัเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ เป้าหมาย (140 ฟาร์ม) 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

4. กองส่งเสรมิและพฒันาการการปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของ
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ 

15 200 
แปลง 1 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ร้อยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป

ตามแผนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

2 

ร้อยละความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตของโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 

ร้อยละความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตของโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 

ร้อยละความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตของโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 

ร้อยละความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตของโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 

ร้อยละความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนาด้านลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิตของโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

15 7,100 
ราย 

1 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
ร้อยละ 80.01-85.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
ร้อยละ 85.01-90.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
ร้อยละ 90.01-95.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 
ร้อยละ 95.01-100.00 

ของเป้าหมาย 

2 

จํานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบที่ได้รับ

การถอดบทเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบที่ได้รับ

การถอดบทเรียน  
ร้อยละ 50.01-60.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบที่ได้รับ

การถอดบทเรียน  
ร้อยละ 60.01-70.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบที่ได้รับ

การถอดบทเรียน  
ร้อยละ 70.01-80.00 

ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่องต้นแบบที่ได้รับ

การถอดบทเรียน  
ร้อยละ 80.01-100.00 

ของเป้าหมาย 

3. ระดับความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาศนูย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

10 8,820 
ราย 1 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
ปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

95 ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

882 ศูนย์

2 

จํานวนศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ของเปา้หมาย 

จํานวนศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของเปา้หมาย 

จํานวนศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของเปา้หมาย 

จํานวนศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม
ด้านปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของเปา้หมาย 

จํานวนศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุ
สัตว์ได้รับการส่งเสริมด้าน

ปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

5. กองผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ 
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. จํานวนผลการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

10 12 เรื่อง 
1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

ถ่ายทอดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ 

ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 

ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไข ติดตามการประเมินผล 

2 
ร้อยละ 80 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานวิชาการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 85 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานวิชาการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 90 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานวิชาการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 95 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานวิชาการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานวิชาการของหน่วยงาน 

2. จํานวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

10 1,110 
ราย 1 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 60- 
69.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 70- 
79.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 80- 
89.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 90- 
99.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 100% 

2 

 - ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 80 – 84.99%         
- ความพึงพอใจ 60-64.99%

 - ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต  85 – 89.99%        
- ความพึงพอใจ 65-69.99%

 - ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 90 – 94.99%         
- ความพึงพอใจ 70-74.99%

 - ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 95 – 99.99%         
- ความพึงพอใจ 75-79.99%

 - ดําเนินการได้ตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและ
ผลผลิต 100%                  
- ความพึงพอใจ 80% ขึ้นไป 

3. จํานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP    
ในพื้นที่ 9 เขต 

10 9 
ผลิตภัณฑ์ 

1 
จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ 

ถ่ายทอดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ 

ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 

ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไข ติดตามการประเมินผล 

2 

ร้อยละ 80 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
จํานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าOTOP 
ในพื้นที่ 9 เขต 

ร้อยละ 85 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
จํานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าOTOP 
ในพื้นที่ 9 เขต 

ร้อยละ 90 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
จํานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าOTOP 
ในพื้นที่ 9 เขต 

ร้อยละ 95 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
จํานวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าOTOP 
ในพื้นที่ 9 เขต 

ร้อยละ 100 ของระดับความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการ
งานจํานวนผลิตภณัฑ์ปศุสัตว์
ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าOTOP 
ในพื้นที่ 9 เขต 

4. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงาน 

10 2 เรื่อง 

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการตัวชีว้ัดได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
โดยนําเสนอผู้อํานวยการกองให้
ความเห็นชอบและส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 - ถ่ายทอดแนวทางสู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน                      
- กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินการ
จัดการโครงการวิจัย             
- กํากับ ติดตามประเมนิผลและ
รายงานความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการและส่งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 - จัดทํารายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องส่งตามกําหนดเวลา     
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ 
แนะจากการดําเนินการและ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 

พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของ
ความสําเร็จของโครงการวิจัยที่
หน่วยงานสามารถดําเนินการได้
ตามแผนงานวิจัยที่กําหนดในปี 
2561 และรายงานผ่านระบบ 
NRMS ตามระยะเวลาที่กําหนด

 - จํานวนงานวิจัยหรอืเทคโนโลยี  
ที่ได้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่นําไป
ถ่ายทอดและใช้ในการพัฒนางาน
ของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรในปี2561               
- มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ของบประมาณ ประจําปี 2562 ถึง
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศสุตัว์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

2 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

กลุ่มภารกิจดา้นบรหิาร (รอธ.สรุเดช  สมิเปรม) จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  สลก. สกม. กค. กพก. และ กพร. 
1. สํานกังานเลขานกุารกรม  

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 . ร ะ ดับค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า ร
สนับสนุน ส่งเสริมให้สํานักงาน 
ปศุสัตว์ เขต สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัด กอง/สํานัก 14 หน่วยงาน
ห ลั ก  ผ ลิ ต แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้ง
การชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ 

15 (1) กอง/
สํานัก ๑๔ 
หน่วยงาน
หลัก  
(2) สนง.ปศข.  
(3) สนง.ปศจ. 1 

ทบทวน มติ ครม. และ 
วิเคราะห์ข้อสั่งการของ
คณะกรรมกร
ประชาสัมพันธ์กระทรวง
เกษตรฯ เรื่องการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน รวมทั้งการ
ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

วางแผน กําหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ดําเนินการ กอง/สํานัก 
๑๔ หน่วยงานหลัก สนง. 
ปศข. และ สนง.ปศจ. 
ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชา สัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน รวมทั้งการ
ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

มีการสื่อสาร ถ่ายทอด 
สร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์
ของกอง/สํานัก ๑๔ 
หน่วยงานหลัก สนง.ปศข. 
และ สนง.ปศจ. 

มีการกํากับ ติดตาม          
การดําเนินการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอล 
ในลักษณะ Info graphic 
และคลิปวิดีโอ ซึ่งเผยแพร่
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และ
ติดตามข้อมูลการชี้แจง
ประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ ตามเป้าหมาย 
ที่กําหนด 

สรุปผลการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ดิจิตอล        
ในลักษณะ Info graphic , 
คลิปวิดีโอ ที่ได้เผยแพร่  
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และ
ข้อมูลการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
ตามเป้าหมายที่กําหนดของ
กอง/สํานัก ๑๔ หน่วยงาน
หลัก  สนง.ปศข. และ 
สนง.ปศจ. 

2 

พิจารณา ทบทวนปรับ 
ปรุงแผนดําเนินการให้
กอง/สํานัก ๑๔หน่วยงาน
หลัก สนง. ปศข. และ 
สนง.ปศจ. ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
ดิจิตอล ในลักษณะ Info 
graphic , คลิปวิดีโอที่ได้
เผยแพร่ผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ   

สื่อสาร ถ่ายทอด แนะนํา 
ให้คําปรึกษา สร้างความ
เข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติของ
กอง/สํานัก ๑๔ หน่วยงาน
หลัก  สนง.ปศข. และ 
สนง.ปศจ. 

แนะนํา ให้คําปรึกษา การ
ดําเนินการสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน และ
การชี้แจงประเด็นสําคัญที่
ทันต่อสถานการณ์ให้แก่  
ผู้ปฏิบัติของกอง/สํานัก 
๑๔ หน่วยงานหลัก  
สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. 

มีการกํากับ ติดตาม          
การดําเนินการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอล 
ในลักษณะ Info graphic 
และคลิปวิดีโอ และเผยแพร่
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และ
ติดตามข้อมูลและชี้แจง
ประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ตามเป้าหมาย  
ที่กําหนด 

สรุปผลการดําเนินการตาม
แผนการผลิตสื่อประชา- 
สัมพันธ์ ดิจิตอลในลักษณะ 
Info graphic , คลิปวิดีโอ  
ที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ และข้อมูลการชี้แจง
ประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ตามเป้าหมายที่
กําหนดของกอง/สํานัก ๑๔ 
หน่วยงานหลัก สนง.ปศข. 
และ สนง.ปศจ. 

2 .ระ ดับความสํ า เ ร็จของการ
ดําเนินการจัดทําแบบแปลนและ
เอกสารประกอบสิ่งก่อสร้างของ
กรมปศุสัตว์ 
 
 
 

15 ร้อยละ 
100 1 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
60 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
70 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
80 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
90 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
100 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ 

2 
ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
60 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
70 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
80 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
90 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
100 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมด ในแต่ละรอบ 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3.ระดับความสําเร็จของการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการติดตาม
หนังสือราชการ 

15  

1 

- มีการทบทวนภารกิจ
หลักที่มีผูร้ับบริการและ
มีผลกระทบสูงต่อ
ผู้รับบริการ 
- มีการจดัทําแผนและ
กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการสร้างบญัชี 
Line@ ของสาํนักงาน
เลขานุการกรม 

มีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ์Line@ 
ของสาํนักงาน
เลขานุการกรมใหก้ับ
ผู้รับบรกิารทราบ 

มีการสํารวจความพึง
พอใจของผูร้ับบรกิารตอ่
การให้บริการ Line@ 
ของสาํนักงาน
เลขานุการกรม 

มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสาํรวจความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ Line@ ของ
สํานักงานเลขานุการ
กรม 

มีการเสนอรายงานผล
การสํารวจความพึง
พอใจใหผู้้บรหิารทราบ 

2 

มีการวางแผนในการ
สํารวจความพงึพอใจ
ของผู้รบับริการตอ่การ
ให้บริการ Line@ รอบที่ 
2   

มีการดําเนินการสาํรวจ
และรวบรวมผลการ
สํารวจความพงึพอใจ
เพื่อนํามาวิเคราะห์ 

มีการวิเคราะห์ผลการ
สํารวจตามแนวทางที่ได้
กําหนดไว ้

มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสาํรวจความ
พึงพอใจ 

มีการเสนอรายงานผล
การสํารวจความพึง
พอใจใหผู้้บรหิารทราบ 

4.ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อนําไปใช้วางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ของหน่วยงาน และเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ของกรมปศุสัตว์ 

15  

1 

จัดทําแผนและวางแผน
จัดเก็บข้อมูล รอบที่ 1 

สํารวจข้อมูลเพื่อจดัทํา
เป็นฐานข้อมลูพื้นฐาน 
ได้แก่ ข้อมูลบุคลากร  
รถยนต์ ที่ตั้งสาํนักงานฯ 
และความพร้อมของ
หน่วยงาน 

วิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการวางแผน 
จัดทําหลักเกณฑ์จดัสรร
งบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุน 

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุน 

จัดเก็บฐานข้อมลูเพื่อใช้
ในการพิจารณาจดัทําคํา
ของบประมาณ และ
สามารถนําไปใช้เป็น
ฐานข้อมูล   เพื่อการ
บริหารจดัการของกรม
ปศุสัตว ์

2 

จัดทําแผนและวางแผน
จัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 

ทบทวนฐานข้อมลู
พื้นฐาน และสาํรวจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ค่า
เช่าบ้าน 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ประกอบการวา งแผน 
จัดทําหลักเกณฑ์จัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ทรัพยากรสนับสนุน เพื่อ
นําไปวางแผนในการจัดทํา
คํ าของบประมาณในปี
ถัดไป 

จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุน 

จัดเก็บฐานข้อมลูเพื่อใช้
ในการพิจารณาจดัทําคํา
ของบประมาณ และ
สามารถนําไปใช้เป็น
ฐานข้อมูล   เพื่อการ
บริหารจดัการของกรม
ปศุสัตว ์
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2. สํานกักฎหมาย  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ 
และคําสั่งของกรมปศุสัตว์  

20 จํานวนเรื่อง
ที่ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ
ร้อยละ 
100 

1 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละจํานวนเรื่องที่สํานัก
กฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มี
อํานาจพิจารณาได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

20 ร้อยละ 
100 

1 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินคดีปกครองตาม
ข้อกําหนด ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

20  

1 

• จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนออธิบดี หรือรอง
อธิบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

• ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 
• กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
• กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ เสนอต่ออธิบดี
หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด 

• ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ 
รวมถึงการแก้ปัญหากรณี
เกิดข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการ 
• จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่งตาม
กําหนดเวลา 
• ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปญัหา
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการ
ดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน 

• จํานวนกระบวน
พิจารณาคดีที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามข้อกําหนด 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด เทียบ
กับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่
ดําเนินการภายในรอบ
ประเมินครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดี
ตามที่ศาลแจ้งในรอบ
ประเมินครั้งที่ 1) 

• จํานวนกระบวน
พิจารณาคดีที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามข้อกําหนด 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด เทียบ
กับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่
ดําเนินการภายในรอบ
ประเมินครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดี
ตามที่ศาลแจ้งในรอบ
ประเมินครั้งที่ 1) 

2 
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3. กองคลงั  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  

20 
55% 1 ต่ํากว่าร้อยละ 49 ร้อยละ 49 - 50.99 ร้อยละ 51- 52.99 ร้อยละ 53 - 54.99 ร้อยละ 55 ขึ้นไป 

100% 2 ต่ํากว่าร้อยละ 94 ร้อยละ 94 - 95.99 ร้อยละ 96 - 97.99 ร้อยละ 98 - 99.99 ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

2. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

20  

1 

จัดทํารายละเอียดกิจกรรม
ย่อยสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ส่งให้สํานัก/กอง 
ผู้กําหนดกิจกรรมย่อย 
ทบทวนและจัดทํา 
Flowchart การกําหนด
กิจกรรมย่อยสําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากกิจกรรมย่อยไปสู่ผลผลิต
ย่อย กิจกรรมหลัก และ
ผลผลิตหลัก 

รวบรวมและจัดส่งข้อมูล
กิจกรรมย่อยสําหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ของกรมปศุสัตว์ ให้
กรมบัญชีกลาง เพื่อกําหนด
รหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ 
GFMIS ให้สามารถคํานวณ
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย่อยที่
บันทึกในระบบ GFMIS 

มีการตั้งเบิกในระบบ GFMIS 
โดยใช้รหัสกิจกรรมย่อย 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามที่กําหนด 

ดําเนินการเรียกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายประจําปีงบ ประมาณ 
2561 จากระบบ GFMIS ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 2561 แจ้ง
หน่วย งานสังกัดดําเนินการ
ตรวจ สอบความถูกต้องของ
การระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
และปันส่วนค่าใช้ จ่ายที่
เบิกจ่ายโดยใช้กิจกรรมย่อย
บริหารทั่วไปและที่ไม่ระบบ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยเข้า
สู่กิจกรรมย่อยอื่นทีเ่กีย่วข้อง 

ดําเนินการขอข้อมูลประมาณ
งานในแต่ละกิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อยและเกณฑ์การปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม
ย่อยสู่ผลผลติย่อย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จากสํานัก/กอง ผู้กําหนด
กิจกรรมย่อย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
กรมปศุสัตว์ 

2 

จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจําปี2561 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบ 

ดําเนินการเปรียบเทียบผล
การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปี 2560 
กับ 2561 ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งส่งให้ 
สํานัก/กอง ผู้กําหนด
กิจกรรมย่อย วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 

จัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามที่กรมบัญชกีลาง
กําหนด 

มีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
ประจําปีงปม. พ.ศ.2561 
และข้อมูลการเปรียบเทียบผล
การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ผ่านช่องทางเว็ป
ไซต์ของกองคลัง 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิ ภาพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้
ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได)้ และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ 

3. ระดับความสําเร็จของการรับ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 
e paymen 

20  1 
จัดทําการกําหนดสิทธิ

ผู้ใช้งานในระบบ 
วางระบบการทํางานของ

หน่วยงานอาศัยเบิก 
วางระบบการทํางานของ

หน่วยงานเบิกจ่าย 
จัดทําคู่มือการทํางานของ

หน่วยงานอาศัยเบิก 
จัดทําคู่มือการทํางานของ

หน่วยงานเบิกจ่าย 

2 
จัดอบรมหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานได้ 
ดําเนินการรับเงิน

ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการรับเงินของ

หน่วยงาน 

ให้คําแนะนําและแก้ไข
ปัญหาในการรับเงินให้

ถูกต้อง 

ดําเนินการรับเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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จํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากธนาคารโค-กระบือฯ x100 
เป้าหมายจํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากธนาคารโค-

กระบือ (9,000 ราย) 

4. กองงานพระราชดํารแิละกิจกรรมพเิศษ  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จในการ
ให้บริการและส่งมอบโค-กระบือ 
ตามเป้าหมายโครงการ 

10 เกษตรกร
รายใหม่ 
9,000 
ราย 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ 
โดยนําเสนออธิบดี หรือรอง
อธิบดีกรมผู้รับผิดชอบให้
ความเห็นชอบ 

- ถ่ายทอดแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติ 
- กําหนดตัวชี้วัสําหรับ การ
ติดตามความก้าว หน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับติดตาประเมิน ผล 
และรายงานความ 
ก้าวหน้าของการ
ดําเนินการ เสนอต่ออธิบดี
หรือรองอธิบดีที่กํากับ
หน่วยงาน 

- ให้ข้อเสนอแนะแก้ ปัญหา
ในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  
- จัดทํารายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
- ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอ แนะจากการ
ดําเนินการ และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน

พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

คะแนน ร้อยละความสําเร็จ 
0 30 

0.5 35 

1 40 
1.5 45 

1 50 
 

2 
ร้อยละ 60  

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ> 100 
ของเป้าหมาย 

2. ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

10 3,500 
ราย 

1 
จัดทําแผนกําหนดแนวทาง ถ่ายทอดแนวทางการ

ปฏิบัติ 
ติดตามความก้าวหน้าการ

ดําเนินการ 
ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ

แก้ไข 
ติดตามการประเมินผล 

2 
ร้อยละ 60  

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ของเป้าหมาย 
>ร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย 

3. ระดับความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่เฉพาะ 

10 2,700  
ราย 

1 
จัดทําแผนกําหนดแนวทาง ถ่ายทอดแนวทางการ

ปฏิบัติ 
ติดตามความก้าวหน้าการ

ดําเนินการ 
ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ

แก้ไข 
ติดตามการประเมินผล 

2 
ร้อยละ 60  

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ> 100 
ของเป้าหมาย 

4. ระดับความสําเร็จโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ 

10 21,300 
ราย 

1 
จัดทําแผนกําหนดแนวทาง ถ่ายทอดแนวทางการ

ปฏิบัติ 
ติดตามความก้าวหน้าการ

ดําเนินการ 
ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ

แก้ไข 
ติดตามการประเมินผล 

2 
ร้อยละ 60  

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 

ของเป้าหมาย 
ร้อยละ> 100 
ของเป้าหมาย 

 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที ่2 (เมษายน - กันยายน 2562) 

5. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

ค่าเป้าหมายผลงาน/การดําเนินงาน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

20  

1 

ทบทวนผลการดําเนินการ
ในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ราชการ (ตาม ม.44) ของ
กรม  ปศุสัตว์ 

จัดทําแผนการดําเนินการ
บริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ตาม ม.44) 
ของกรมปศุสัตว์ 

ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด
ของกรมปศุสัตว์ ให้สํานัก/
กองรับผิดชอบ 

ชี้แจงแนวทางการดําเนินการ
และเกณฑ์การประเมินผลให้
สํานัก/กองนําไปปฏิบัติ 

2 

ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 6 เดือน 

ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 9 เดือน 

ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 12 เดือน 

รวบรวมและตรวจสอบผล
การดําเนินการ   

จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (ตาม ม.44)  

2. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ” 

20  

1 

ทบทวนผลการดําเนินการ
ในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

กําหนดเป้าหมายและแนว
ทางการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการของกรมปศุสัตว์

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบได้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ถ่ายทอดเป้าหมายการ
ปรับปรุงกระบวนการกรมปศ
สัตว์  

ชี้แจงแนวทางการดําเนินการ
ให้สํานัก/กอง นําไปปฏิบัติ 

2 
ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 6  เดือน 

ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 9  เดือน 

ติดตามผลการดําเนินการ 
รอบ 12 เดือน 

ประเมินและวิเคราะห์ ผล
การดําเนินการ   

จัดทํารายงานผลการ
ปรับปรุงกระบวนการของ
กรมปศุสัตว์ 

3. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการผลการดําเนินงาน
การประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

20  

1 

ทบทวนและวิเคราะห์ผล
การประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ใน
ปีที่ผ่านมา  

กําหนดแนวทางการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (การประเมิน
ตนเอง Self Assessment) 

ดําเนินการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (การประเมิน
ตนเอง Self Assessment)

จัดส่งผลการประเมิน
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (การประเมิน
ตนเอง Self Assessment) 
ผ่านระบบออนไลน์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

2 

ชี้แจงแนวทางการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Application 
Report) 

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Application 
Report) 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
พัฒนาองค์การ สู่ระบบราชการ 
4.0 (Application Report) ส่ง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
การตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการ ณ พื้นที่
ปฏิบัติงาน (Site Visit) 

รับการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการ ณ พื้นที่
ปฏิบัติงาน (Site Visit) 

 
 


