
รายละเอียดตวัชี้วัดของผู้อํานวยการกอง/สํานกั (ดา้นนโยบายกรมปศุสตัว์) 
ประจําปงีบประมาณ 2563 

 (กพก./กผส./กสก./กสบ./กสส./สคบ./สตส./สทช./สทป./สพพ./สพส./สสช./สอส./อยส.) 

ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก
รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10  

คําอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานัก
รับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง การพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของกอง/สํานัก ที่กํากับดูแลและรับผิดชอบตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญ ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายภาพรวมของงานสําคัญน้ันๆ ที่หน่วยงาน
กํากับดูแลและรับผิดชอบ  

เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังน้ี 

รอบที่ 1/2563 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1  ดําเนินการได้  1 - 10.99 % ของเป้าหมาย 
2  ดําเนินการได้  11 - 20.99 % ของเป้าหมาย 
3  ดําเนินการได้  21 - 30.99 % ของเป้าหมาย 
4  ดําเนินการได้  31 - 40.99 % ของเป้าหมาย 
5  ดําเนินการได้  41 % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

รอบที่ 2/2563 : 
ระดบัคะแนน ค่าเปา้หมายผลงาน/รายละเอียดการดาํเนนิงาน 

1  ดําเนินการได้  51 - 60.99 % ของเป้าหมาย 
2  ดําเนินการได้  61 - 70.99 % ของเป้าหมาย 
3  ดําเนินการได้  71 - 80.99 % ของเป้าหมาย 
4  ดําเนินการได้  81 - 90.99 % ของเป้าหมาย 
5  ดําเนินการได้  91 % ขึ้นไป ของเป้าหมาย 

เงื่อนไข :  
1. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT 301จัดส่งให้กองแผนงาน ทั้งน้ี ให้เริ่มส่ง
รายงานต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยหากไม่จัดส่งรายงานประจําเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
จะปรับลดคะแนนเดือนละ 0.10 คะแนน  

2. กอง/สํานัก ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวม ที่หน่วยงานรับผิดชอบใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบรายงาน RPT 301 ส่งให้กองแผนงานตามระยะเวลาท่ี
กําหนด (พิจารณาวันลงรับหนังสือที่กองแผนงาน) โดยหากล่าช้าจะปรับลดคะแนน  วันละ 0.10 คะแนน  

- ภาพรวมรอบที่ 1/2563 (ผลงานเดือน ต.ค.62 – มี.ค.63) กําหนดส่งวันที่ 7 เมษายน 2563 
- ภาพรวมรอบที่ 2/2563 (ผลงานเดือน ต.ค.62 – ก.ย.63) กําหนดส่งวันที่ 6 ตุลาคม 2563  



๒ 

3. กรณีที่ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ จะไม่ได้คะแนน (คะแนนเท่ากับศูนย์) 
4. กอง/สํานัก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบใน

ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ทุกเดือน หากกองแผนงาน ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง จะปรับลดคะแนน ไตรมาสละ 0.5 คะแนน 

5. กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ในแต่ละรอบการประเมิน (รอบ 1/63 และรอบ 2/63) มากกว่า 6 ครั้ง
ขึ้นไป จะปรับลดคะแนน 0.50 คะแนน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญที่หน่วยงานได้รับตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) ตามแบบ
รายงาน RPT 301 สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของงานสําคัญตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จะใช้รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานน้ันๆ แทน 

 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองแผนงาน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางมณีรัตน์  งานพิพัฒน์มงคล   เบอร์ติดต่อ : 0 - 2653 - 4444 ต่อ 2244 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. น.ส.กฤษณา  วิเชียรปัญญา      เบอร์ติดต่อ : 0 - 2653 - 4444 ต่อ 2242, 2244 

 2. น.ส. นงนุช  น้อยนงเยาว์ 
 3. น.ส.อรนิภา  ประสาทพงค์พิชิต 
 4. นายรัฐสินธ์ุ วัฒโนภาสศิริ 
 5. นายทนงค์ พัฒนมงคล 
 6. น.ส.จินตนาภรณ์  ไสยะกิจ 
 7. น.ส.นิภาพร  สมอดี 
 8. นายธนุชาติ  เสนาขันธ์ 
 9. น.ส.มนฤทัย  แสงศิริ 
 10. น.ส.อรพรรณ  แก้ววิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 :  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 (ยกเว้น กสบ. เป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นใหม่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ               
มีภารกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่กรมกําหนด โดยให้นํานํ้าหนักตัวช้ีวัดน้ีไปรวมกับ
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่กอง/สํานักรับผิดชอบ 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นร้อยละ 15) 

คําอธิบาย :  ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรม หมายถึง การพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของกอง/สํานักตามบทบาทภารกิจหลักด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้าน
สุขภาพสัตว์  โดยมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์  
เพ่ือพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และจัดทําโครงการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เพ่ือเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมปศุสัตว์   
โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ทุกชนิดสัตว์  

เกณฑ์การใหค้ะแนนรอบการประเมิน ครัง้ที่ 1/2563 :  
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา

การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอน เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดบัคะแนน 
1 ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ภายใน

หน่วยงาน (คณะทํางานในแต่ละชนิดสัตว์) 
1 

2 ปรับปรุงข้อมูลสถิ ติ พ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์ม
ทั้งหมด (ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงาน
ทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณ
การผลิต (Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาด การเคลื่อนย้าย
สัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น  

1 

3 จัดทํายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกรมปศุสัตว์ อย่างน้อย 2 ชนิดสัตว์ 

1 

4 จัดทําฐานข้อมูลงบประมาณที่ได้รับประจําปี 2563 ตามบทบาทภารกิจ 
จําแนกเป้าหมายและงบประมาณ เป็นรายชนิดสัตว์ 

1 

5 จัดทําคําของบประมาณประจําปี 2564 ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
โดยจําแนกตามรายชนิดสัตว์ 

1 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังน้ันหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน 1 คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ 5 แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอน
ที่ 1 - 4 ก็จะได้เพียง 1 คะแนน ไม่ใช่ได้ 5 คะแนน  

เงื่อนไข :  
1. ขั้นตอนที่ 3 ค่าคะแนนของแต่ละชนิดสัตว์เท่ากับ 0.5 คะแนน 
2. ขั้นตอนที่ 4 และ 5 จะต้องส่งให้กองแผนงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีส่งล่าช้าจะปรับลด 
    คะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

ฉบับแก้ไข พฤษภาคม 2563 
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หลักฐานประกอบการพิจารณา :   
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของกอง/สํานัก โดยจะต้องเป็นในรูปของ

คณะทํางานของแต่ละชนิดสัตว์ (ไม่ใช่ภาพรวมของหน่วยงานทุกชนิดสัตว์) 
2. ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร  ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท)  ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค)  
โรงงานทั้งหมด (ประเภท)  โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้าน
ปศุสัตว์ (GDP)  ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand)  ภาวะโรคระบาด 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน 2 ชนิดสัตว์  
4. ตารางสรุปเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบทบาทภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยจําแนกตามรายชนิดสัตว์ 
5. ตารางสรุปคําของบประมาณประจําปี 2564 ของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจ โดยจําแนกตามรายชนิดสัตว์ 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนนรอบการประเมิน ครัง้ที่ 2/2563 :  

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา
การจากการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังน้ี 

ขั้นตอน เกณฑ์การใหค้ะแนน ระดบัคะแนน 
๑ ทบทวนคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน  

โดยต้องจําแนกคณะทํางานเป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิด (โคนม โคเน้ือ 
กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง)  

๑ 

๒ จัดทําข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด
(ประเภท)  ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงานทั้งหมด
(ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง(GMP/HACCP) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศด้านปศุสัตว์ (GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต 
(Supply) และการตลาด (Demand) ภาวะโรคระบาด การเคล่ือนย้ายสัตว์  
ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

๑ 

๓ ทบทวนและจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ชนิดสัตว์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ที่คณะทํางานฯ ระดับกรมปศุสัตว์ได้จัดทําขึ้น โดยจะต้องระบุได้ว่า
แผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เช่ือมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการและโครงการอะไรบ้าง  

๑ 

๔ หน่วยงานสามารถจําแนกเป้าหมายและงบประมาณประจําปี 2564 ที่ได้รับ
จัดสรร โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกราย
ชนิดสัตว์ 

๑ 

๕ กอง/สํานัก มีปัญหาการบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ (มีข้อร้องเรียน) เช่น ปัญหา
สินค้าไม่มีคุณภาพ (พันธ์ุสัตว์/พืชอาหารสัตว์/นํ้าเช้ือ/วัคซีน/ ฯลฯ ) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรล่าช้า สินค้าล้นตลาด ราคาตกตํ่า โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น 
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

๑ 
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๕ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแต่ละขั้นตอน จะมีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน และเป็นอิสระต่อกัน ดังน้ันหากไม่ได้ดําเนินการ
ในขั้นตอนใด จะปรับลดค่าคะแนน ๑ คะแนน เช่น หากดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แต่ไม่ได้ดําเนินการในขั้นตอน
ที่ ๑-๔ ก็จะได้เพียง ๑ คะแนน ไม่ใช่ได้ ๕ คะแนน 

 เง่ือนไข : 
๑. ขั้นตอนที่ 1 กรณีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ภายในหน่วยงาน เป็นภาพรวม               

ไม่จําแนกคณะทํางานฯ เป็นรายชนิดสัตว์ที่ชัดเจนและทุกชนิดสัตว์ ปรับลด 0.5 คะแนน และกรณีไม่มีการประชุม
คณะทํางานฯ ปรับลด 0.2 คะแนน 

2. ขั้นตอนที่ 3 ค่าคะแนนของแผนขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เท่ากับ 0.5 คะแนน และ
กรณีไม่ได้ระบุความเช่ือมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับกรมปศุสัตว์ ปรับลด 0.2 คะแนน  

3. ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานจะต้องจําแนกเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปี ๒๕๖4 โดย
จําแนกตามยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกรายชนิดสัตว์  

5. ขั้นตอนที่ ๕  ให้หมายความรวมถึงการร้องเรียนทุกเร่ืองด้านปศุสัตว์ กรณีมีข้อร้องเรียนและไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ภายในเวลาที่กําหนด ให้ปรับลด ครั้งละ 0.๑ คะแนน โดยการพิจารณาคะแนนจะใช้ข้อมูลของ
กอง/สํานัก เปรียบเทียบกับหลักฐานจากสํานักเลขานุการกรม และ Application DLD 4.0 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2562 ถึงกันยายน ๒๕๖3) หากไม่มีข้อร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักฐานประกอบการพิจารณา :   
๑. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน โดยจะต้องมีคณะทํางานเป็นรายชนิดสัตว์

ที่ชัดเจนและทุกชนิดสัตว์ (ไม่เป็นภาพรวมของหน่วยงาน) 
2. ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานที่สําคัญด้านปศุสัตว์ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล

เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ฟาร์มทั้งหมด(ประเภท) ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (GAP/GFM/ปลอดโรค) โรงงาน
ทั้งหมด (ประเภท) โรงงานที่ผ่านการรับรอง (GMP/HACCP)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านปศุสัตว์ 
(GDP) ข้อมูลนําเข้าส่งออก ข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และการตลาด (Demand)  ภาวะโรคระบาด การ
เคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 

๓. แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน 2 ชนิดสัตว์ ซึ่งจะต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ที่คณะทํางานฯ ระดับกรมปศุสัตว์ได้จัดทําขึ้น โดยจะต้องระบุได้ว่าแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของหน่วยงาน เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการและโครงการอะไรบ้าง 

4. ตารางสรุปเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
หน่วยงาน โดยจําแนกยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

5. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือทบทวนและจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของ
หน่วยงาน 

6. ตารางสรุปประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ 
ผู้รบัผดิชอบ หมายเลขโทรศพัท ์

นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

08 - 1457 - 8607 
02 - 653 - 4444 ต่อ 2241 
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