
สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มภารกิจด้านสขุภาพสัตว์ จํานวน 5 หน่วยงาน 
1. สถาบนัสุขภาพสตัว์แห่งชาติ  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของ  
การดําเนินการชันสูตรโรค
สัตว์ 

15 112,303 
ตัวอย่าง 

1 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

224,606 
ตัวอย่าง 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2. ระดับความสําเร็จของ  
การบริหารจัดการขอบข่าย 
ให้ได้มาตรฐาน ISO17025 

15 96 ขอบข่าย 1 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3. ระดับความสําเร็จของ  
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักใน
การรักษามาตรฐานรอบระยะ
เวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ (โรคบรูเซลโลสิส 
และโรคพิษสุนัขบ้า) 

10 ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 95 

1 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

2 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. สํานกัควบคุม ป้องกนั และบาํบดัโรคสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเ ร็จในการ
ยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม 

8 ๕,๒๗๒ ราย 

1 

- จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 
- ซั ก ซ้ อ ม แ ล ะ กํ า ห น ด
แนวทางแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 
- กํ าหนดตั วชี้ วั ดสํ าหรั บ
ติดตามการดําเนินงาน และ
ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานของ ปศจ. และ 
ปศ.พท.กทม. ตามรอบการ
ประเมิน 

 ดํ า เ นิ นกา ร รับรอ ง

ฟาร์มGFM  ร้อยละ 
๘0 ของเป้าหมาย  

 ดํ า เ นิ นกา ร รับรอ ง

ฟาร์มGFM  ร้อยละ 
๘0 ของเป้าหมาย  

 ดํ า เ นิ นกา ร รับรอ ง

ฟาร์มGFM  ร้อยละ 
๘0 ของเป้าหมาย  

 ดํ า เ นิ นก า ร รับรอ ง

ฟาร์มGFM  ร้อยละ 
๘0 ของเป้าหมาย  

๑๐,๕๔๓ 
ราย   

2 

2. ระดับความสําเร็จในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในปศุสัตว์ 

12 ค่ามัธยฐาน 
1 – ๖ 1 

- จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 
- กํ าหนดตั วชี้ วั ดสํ าหรั บ
ติดตามการดําเนินงาน และ
ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานของ ปศจ. และ 
ปศ.พท.กทม. ตามรอบการ
ประเมิน 

พิจารณาค่ามัฐยฐานของ “ระดับความสําเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในปศุสัตว์” ของ 
สนง.ปศจ. และ สนง.ปศ.พท.กทม. อ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คะแนน 1 2 3 4 

ค่ามัฐยฐาน มากกว่าหรือ 
เท่ากับ ๓ 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ ๔ 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ ๕ 

เท่ากับ ๖ 

 

2 

3. ระดับความสําเ ร็จในการ
ร า ย ง า น โ ร ค ร ะ บ า ด  แ ล ะ
มาตรการควบคุมป้องกันโรคใน
สัตว์ปีก 

8 1. จํานวนวันใน
การรายงานแต่ละ
รอบ = ๑๘๓ วัน 
2. ภูมิคุ้มกันของ

ไก่พื้นเมืองมีค่า  
๒๓ ถึง ๒๘ และ
จํานวนตัวอย่าง
ซีรั่มในแต่ละรอบ 
=๘,๐๕๐ ตัวอย่าง
3. เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 
๔๐ ราย/อําเภอ 
และผลภูมิคุ้มกัน
ไก่พื้นเมือง มีค่า

๒๔ 

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนวทาง

ในการดํ าเนินการตัวชี้ วัดที่

รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผล

ตั วชี้ วั ดอย่ างชั ดเจน  โดย

นําเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่

กํากับดูแลหน่วยงาน ให้ความ

เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

- ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
- กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 
- กํากับ ติดตามประเมินผล 

และรายงานความก้าวหน้า

ของการดําเนินการ เสนอต่อ

อธิบดีหรือรองอธิบดีที่กํากับ

หน่วยงานและ/หรือกํากับ

ตัวชี้วัด 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นําแนวทาง
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้ วัดของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา
ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินผลตามตัวชี้ วัด ณ 
สิ้นปีงบประมาณ  
- จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ส่ ง ต า ม
กําหนดเวลา 
- ติดตามประเมินผลและ

จัดทํารายงานสรุปผลการ

- พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละของจํานวนวันในการ
รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (รก.๑ 
และ Zero Report) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันในไก่
พื้นเมืองตามกิจกรรมสํารวจภูมิคุ้มกันในไก่พื้นเมืองภายหลัง
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล 
- พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ผา่น
การรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 

คะแนน ค่าเฉลี่ย 

0.5 ๑. Zero Report  ๘๐% 

๒. การรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชน๖๐%แต่๗๐%   

1.0 ๑. Zero Report  ๘๕% 

๒. ไก่พื้นเมืองมีระดับภูมิคุ้มกัน4๐(มีค่า๒๓ถึง ๒๘) 

๓. การรับรองสถานที่เลี้ยงไก่7๐%  

2 
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ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย

สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะจากการ

ดํ า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ นํ า ม า

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

หน่วยงาน 

คะแนน ค่าเฉลี่ย 

1.5 ๑. Zero Report  90% 

๒. ไก่พื้นเมอืงมีระดับภมูิคุ้มกัน5๐(มีค่า๒
๓
ถึง๒

๘
)  

๓. การรับรองสถานที่เลีย้งไก่8๐% และต้องมรีะดับ

ภูมิคุม้กันไก่พื้นเมอืงไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๕ (มีคา่๒
๔ 
) 

2.0 ๑. Zero Report  95% 

๒. ไก่พื้นเมอืงมีระดับภมูิคุ้มกัน6๐(มคี่า๒
๓
ถึง ๒

๘
)  

๓. การรับรองสถานที่เลีย้งไก่8๐% และต้องมรีะดับ

ภูมิคุม้กันไก่พื้นเมอืงไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 40 (มีคา่๒
๔
) 

4. ระดับความสําเร็จในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

8 1. อปท. 
7,774 แห่ง  
 2. การผ่าตัด
ทําหมันสุนัข-
แมว เป้าหมาย
ปี 2563 = 
120,000 ตัว 
3. ตัวอย่างส่ง
ตรวจโครงการ
เฝ้าระวังเชิงรุก
เป้าหมายปี 
2563 = 
6,783ตัวอย่าง 
 

    1 
2. 40% 
48,000 
ตัว 
3. เป้า
3,390 
ตัวอย่าง 

- จัดทําแผนการดําเนนิงาน
ประจําปี 
  - กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
ติดตามการดําเนินงาน และ
ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานของปศจ. และ 
ปศ.พท.กทม. ตามรอบการ
ประเมิน 

พิจารณาค่ามัฐยฐานของ “ระดับความสําเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ของสนง.ปศจ. และ สนง.ปศ.พท.กทม. อ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คะแนน 1 2 3 4 

ค่ามัฐยฐาน มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 2 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 3 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 4 

มากกว่าหรือ 
เท่ากับ 4.5 

 

    2 
2. 80% 
96,000 
ตัว 
3. 3,390
ตัวอย่าง 

5. ระดับความสําเ ร็จในการ
รายงานโรคระบาดในสัตว์ใน
ระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

4  

1 

- จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปี 
  - กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
ติดตามการดําเนินงาน 
และดําเนินการติดตามผล
การดําเนินงานของปศจ. 
และ ปศ.พท.กทม. ตาม
รอบการประเมิน 

พิจารณาค่ามัฐยฐานของ “ระดับความสําเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ของสนง.ปศจ. และ สนง.ปศ.พท.กทม. อ้างอิงจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนน 1 2 3 4 

ค่ามัฐยฐาน มากกว่าเท่ากับ 
0.5 

มากกว่าเท่ากับ 1 มากกว่าเท่ากับ 
1.5 

เท่ากับ 2 

 

2 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. สํานกัเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการ
ผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค 

20 213,881,550 
โด๊ส 1 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
1.00-10.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
11.00-20.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
21.00-30.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
31.00-40.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
41 ขึ้นไป 

ของเป้าหมาย 

2 
ดําเนินการไดร้้อยละ 

51.00-60.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
61.00-70.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
71.00-80.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
81.00-90.99 
ของเป้าหมาย 

ดําเนินการไดร้้อยละ 
91 ขึ้นไป 

ของเป้าหมาย 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเพื่อให้ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดี GMP 

10 การจัดจา้งที่
ปรกึษาเพือ่เขียน
แบบการปรับปรงุ
โรงงานผลติวคัซีน

สัตวป์ีก 

 

1 ร้อยละ ๕0-59 ของแผน  
ดําเนินงานรอบ 1/2563 

(ส่งแบบแปลนให้ อย.) 

ร้อยละ 60-69 ของแผน  
ดําเนินงานรอบ 1/2563 

(อย.รับแบบแปลนเพื่อนําเข้า
กรรมการพิจารณา) 

ร้อยละ 70-79 ของแผน
ดําเนินงานรอบ 1/2563  
(อย.รับแบบแปลนแนวคิด 

conceptual design) 

ร้อยละ 80-89 ของแผน 
ดําเนินงานรอบ 1/2563 
(ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ   

ส่งงานงวดที่ 2) 

ร้อยละ 90-100 ของแผน
ดําเนินงานรอบ 1/2563 

(คณะกรรมการตรวจรับงาน
งวดที่ 2) 

2 ร้อยละ ๕0-59 ของแผน  
ดําเนินงานรอบ 2/2563 
(ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ   

ส่งงานงวดที่ 3) 

ร้อยละ 60-69 ของแผน  
ดําเนินงานรอบ 2/2563 

(คณะกรรมการตรวจรับงาน
งวดที่ 3) 

ร้อยละ 70-79 ของแผน
ดําเนินงานรอบ 2/2563  
(ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ   

ส่งงานงวดที่ 4) 

ร้อยละ 80-89 ของแผน 
ดําเนินงานรอบ 2/2563 

(คณะกรรมการตรวจรับงาน
งวดที่ 4) 

ร้อยละ 90-100 ของแผน
ดําเนินงานรอบ 2/2563 
(ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ    

ส่งงานงวดที่ 5)  
2. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการวัคซีนที่ได้คุณภาพ 

10 ร้อยละของ
วัคซีนผ่านการ
ทดสอบคุณภาพ
เปรียบเทียบกับ
วัคซีนที่ผลิตได้

ทั้งหมด  

1 ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ 

2 ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ร้อยละ ๘๐ - ๘๙ ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐ 
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4. กองสารวัตรและกักกนั  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ร้อยละความสําเร็จในการ
เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมและชันสตูรโรคสัตว์ 

15 13,๕60 
ตัวอย่าง 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
เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรมพัฒนาด่านเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

15 19,940 
ตัวอย่าง 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 
 

10 385,000 
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 
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5. กองสวัสดภิาพสตัว์และสตัวแพทย์บรกิาร  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ร้อยละความสําเร็จของจํานวน
สัตว์ที่ได้รับบริการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลสัตว์ของกองสวัสดิ-
ภาพสัตว์ 

10 
6,200 

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. ร้อยละความสําเร็จของจํานวน
สัตว์ได้รับการบําบัดรักษาในสถาน 
พยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 

10 
11,400 

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 

3. ร้อยละความสําเร็จของจํานวน
การรักษาและพัฒนาสุขภาพช้าง
ทั่วไป 

10 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 

4. ร้อยละความสําเร็จของจํานวน
การติดตามและนิเทศงานตาม
โครงการฯ 

10 8 ครั้ง 
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 
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กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศสุตัว ์จํานวน 3 หน่วยงาน 
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 ที่ได้รับการ
ตรวจรับรองรายใหม่ 

10 ตาม 
e-Operation
๒๑๕ แห่ง 

1 น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐1 ร้อยละ ๑๐.๐๑–๒๐.๐๐ ร้อยละ ๒๐.๐๑–๓๐.๐๐ ร้อยละ ๓๐.๐๑–๔๐.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐0 

2 น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐1 ร้อยละ ๖๐.๐๑–๗๐.๐๐ ร้อยละ ๗๐.๐๑–๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๑–๙๐.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๙๐.๐0 

2.  ร้อยละการรับรองสถานที่
จําหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ok)  

10 ตาม 
e-operation

1 ต่ํากว่าร้อยละ 20.00 ร้อยละ ๒๐.00-๒๙.๙๙ ร้อยละ ๓๐.00-๓๙.๙๙ ร้อยละ ๔๐.00-๔๙.๙๙ ร้อยละ ๕๐.00 ขึ้นไป 

2 ต่ํากว่าร้อยละ 60.00 ร้อยละ ๖๐.00-๖๙.๙๙ ร้อยละ ๗๐.00-๗๙.๙๙ ร้อยละ ๘๐.00-๘๙.๙๙ ร้อยละ ๙๐.00 ขึ้นไป 

3. โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(สุกร) 

10 ตาม 
e-operation

1 ร้อยละ ๖๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ 

ร้อยละ 7๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ 

ร้อยละ 8๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ 

ร้อยละ 9๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ 

ร้อยละ 10๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ 

2 ร้อยละ ๖๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

ร้อยละ 7๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

ร้อยละ 8๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

ร้อยละ 9๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

ร้อยละ 10๐ ของจํานวน
จังหวัดที่ ดําเนินการเข้า
ตรวจประเมินฟาร์มสุกร 
ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒ 

4. ร้อยละของการตรวจประเมิน
สถานประกอบการเพื่อการส่งออก
ที่ได้รับการรับรองของกรมปศุสัตว์ 

5 ตาม 
e-operation

1 น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐.๐0–๒๐.๐๐ ร้อยละ ๒๐.๐๑–๓๐.๐๐ ร้อยละ ๓๐.๐๑–๔๐.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๔๐.๐0 

2 น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ ร้อยละ ๖๐.๐0–๗๐.๐๐ ร้อยละ ๗๐.๐๑–๘๐.๐๐ ร้อยละ ๘๐.๐๑–๙๐.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๙๐.๐0 

5. จํานวนหนังสือรับรองสุขอนามัย 
(Health certificate) สําหรับสินค้า
ปศุสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับการ
อนุมัติ 

5 ร้อยละ 100 
ของผู้ยื่นขอ

หนังสือรับรอง
สุขอนามัย 

1 ร้อยละ 50.00-50.99 ร้อยละ 60.00-60.99 ร้อยละ 70.00-70.99 ร้อยละ 80.00-80.99 ร้อยละ 90.00-100 

2 ร้อยละ 50.00-50.99 ร้อยละ 60.00-60.99 ร้อยละ 70.00-70.99 ร้อยละ 80.00-80.99 ร้อยละ 90.00-100 

 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. สํานกัตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้า
ปศุสัตว์   

20 215,230 
ตัวอย่าง 

1 
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 3๕ 
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 36-40 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 41-45 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 46-50 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้
ตั้งแต่ร้อยละ ๕0.01 ขึ้นไป 

2 
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 81-85 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 86-90 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90-95 

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้
ตั้งแต่ร้อยละ 9๕.01 ขึ้นไป 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

10 ๕๕ ห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประ 
เมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
โดยนําเสนอต่ออธิบดีกรม
ปศุสัตว์หรือรองอธิบดีที่
กํากับดูแลหน่วยงาน 

ถ่ายทอดแนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผล กํากับ
ติดตามประเมินผล และ
รายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ เสนอ
อธิบดีหรือรองอธิบดีที่
กํากับดูแลหน่วยงาน 

ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ส่งรายงานที่
เกี่ยวข้องส่งตามกําหนด 
เวลา 

ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติ 
การถ่ายโอนงานด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานได้ครบ 
ถ้วนสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 
๕๐% ของจํานวนทั้งหมด
ตามเป้าหมาย 

2 

ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํา
รายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติ 
การถ่ายโอนงานด้านการ
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานได้ครบ 
ถ้วนสมบูรณ์ 100 ของ 
จํานวนทั้งหมดตาม
เป้าหมาย 

3. ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการขอบข่ายให้ได้
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2017   
  

5 ๗๒ 
ขอบข่าย 1 

วางแผนการเข้าตรวจ
ประเมินการรักษา

ขอบข่ายรับรอง ISO/IEC 
17025:2017 

จัดเตรียมความพร้อม 
และจัดทําเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 

แก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับ จัดประชุมเรื่องการรักษา
ขอบข่ายรับรอง ISO/IEC 

17025:2017 

2 

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ
รับรองการตรวจเฝ้าระวัง
การรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

การดําเนินการประสาน
และจัดทําเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

ยื่นขอตรวจเฝ้าระวัง/
รับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

รับการตรวจประเมิน สามารถรักษาขอบข่ายการ
รับรองของห้องปฏิบัติการได้ 

4. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์และทดสอบ
ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 

5 15 วิธี 1 
วางแผนและกําหนดหัวข้อ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

วางแผนการทดลอง 
จัดเตรียมอุปกรณ์และ 
เตรียมตัวอย่างทดสอบ 

รายงานความก้าวหน้า 
รอบ 3 เดือน 

รายงานความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 

2 
ดําเนินการทดลองตามแผน 

พร้อมรวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบและ 

ทวนสอบการวิเคราะห์ 
รายงานความก้าวหน้า 

รอบ 9 เดือน 
ประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล 
สรุปและจัดทํารายงาน  
และเผยแพร่ผลงาน 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. 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 ตาม  
e-operation

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมาย และหลักเกณฑ์
การประเมิน ผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน  

 ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ 
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 
 กํากับติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินการ 

 ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่
นําแนวทางไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหา  
 ประเมินผลการดําเนินการและ
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผล 
 จัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามาแลก 
เปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานร้อยละจํานวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
คะแนน
ที่ได้

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 20 22 23 24 25 

 
 
 
 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 60 – 69

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 70 – 79

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 80 – 89

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 90 – 95

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 96 – 100 

2. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการตัวชี้วัด “จํานวนสถาน
ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาและตรวจประเมิน
มาตรฐาน” 

15 ตาม  
e-operation

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  
 ประเมินผลการดําเนินการและ
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผล 
 จัดทํารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนํามาแลก 
เปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานร้อยละจํานวนฟาร์มสุกรที่
ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง 
คะแนน
ที่ได้

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
59 

 
 
 

 
 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 60 - 69

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 70 - 79 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 80 - 89

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 90 - 95

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 96 - 100 

3. ร้อยละของจํานวนสถาน
ประกอบการด้านอาหารสัตว์และ
วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
บริการตรวจประเมินมาตรฐาน 

10 ตาม  
e-operation

1 
ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 10 - 19 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 20 - 29 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 30 - 39 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 40 - 49 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 50 - 59 

2 
ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 60 - 69 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 70 - 79 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 80 - 89 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 90 - 95 

ผลการดําเนินงานได้ 
ร้อยละ 96 - 100 
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กลุ่มภารกิจด้านผลิตและส่งเสริมการปศุสตัว ์จํานวน 6 หน่วยงาน 
1. กองส่งเสรมิและพฒันาการการปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน   
ปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนา  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร 

10 8,820 
ราย 

1 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน   

ปศุสัตว์ ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

เสนอแผนปฏิบัติงาน
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกร 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
20.00-30.00  
ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
30.01-40.00  
ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
40.01 -50.00  
ของเป้าหมาย 

2 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50.01 -

60.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
60.01-70.00  
ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
70.01-80.00  
ของเป้าหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
80.01-90.00 
 ของเปา้หมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้าน 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 
90.01-100  
ของเป้าหมาย 

2. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer 

10 7,100 
ราย 

1 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer 

เสนอแผนปฏิบัติงาน
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร  

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

ร้อยละ 20.00-
30.00 ของเป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

ร้อยละ 20.00-
30.00 ของเป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

มากกว่า ร้อยละ 
40.01-50.00 ของ

เป้าหมาย 

2 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50.01 -60.00 ของ
เป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

ร้อยละ 60.01-
70.00 ของเป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

ร้อยละ 70.01-
80.00 ของเป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 

ร้อยละ 80.01-
90.00 ของเป้าหมาย 

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 
ร้อยละ 90.01-100 

ของเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

3. โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ 

10 200 
แปลง 

1 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานโครงการสง่เสริม
การเลี้ยงสัตว์แบบ

แปลงใหญ่ 

เสนอแผนปฏิบัติงาน
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20.0-30.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30.01-40.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 40.01-

50.00 

2 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงาร
ให้เป็นไปตามแผน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50.01-60.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60.01-70.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70.01-80.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.01-90.00 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครง 

การให้เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 90.01 -100 

4. จํานวนอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

10 2,500 
ราย 

 
1 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานพัฒนาศักยภาพ

อาสาปศุสัตว์ 

เสนอแผนปฏิบัติงาน
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 20.00-

30.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 30.01-

40.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 40.01-

50.00 ของเป้าหมาย 
ขึ้นไป 

2 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50.01-60.00  
ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 60.01-

70.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 70.01-

80.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 80.01-

90.00 ของเป้าหมาย 

จํานวนอาสาปศสุัตว์ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 90.01-100 

ของเป้าหมาย 
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2. สํานกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลติปศุสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการผลิตน้ําเชื้อที่ได้
มาตรฐาน (โคนม โคเนื้อ กระบือ 
แพะ และสุกร) 

10 
711,200 

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
ดําเนินการบริการแก้ไขปัญหา
ความสมบูรณ์พันธุ์ 

10 
65,500 

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
แม่นยําของการคัดเลือกพ่อโคนม
พันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไดน์ 

10 

พ่อพันธุ์ฯ
ผ่านการ
ทดสอบ 5 
ตัว และ

จํานวนลูก
สาวที่เกิด

จากพ่อพันธุ์ 
45 ตัว 

1 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 20 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 25 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 30 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 35 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 40 

ขึ้นไป 

2 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 80 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 85 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 90 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบร้อยละ 95 

ติดตามเก็บตัวอย่าง
น้ํานมของลูกสาวพ่อ
ทดสอบ ร้อยละ 100 
+จํานวนพ่อพันธุ์ 5 ตัว 

4. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
การย้ายฝากตัวอ่อนและตั้งท้อง
ในแพะ 
  

10 
การผลิตตัว
อ่อนสัตว์ที่
ผลิตได้ 

200 ตัว 
และจํานวน
ลูกเกิดจาก
การย้ายฝาก
ตัวอ่อน 90
ตัว (แพะ) 

1 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  

ร้อยละ 10 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  

ร้อยละ 20 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  

ร้อยละ 30 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  

ร้อยละ 40 
จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  

ร้อยละ 50 

  

2 
ถ่วง

น้ําหนัก
เฉลี่ย 

50:50 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้
ร้อยละ 60 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้
ร้อยละ 70 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้
ร้อยละ 80 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้
ร้อยละ 90 

จํานวนตัวอ่อนที่ผลิตได้  
ร้อยละ 100 

  

  

      ลูกเกิด ร้อยละ 90 ลูกเกิด ร้อยละ 100 
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3. 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 
 

เป้าตาม  
E-operation 
(831,100 

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. ร้อยละสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

10 
 

ร้อยละ 75 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ย
ตามเป้าหมายผลผลิตสัตว์

พันธุ์ดีร้อยละ 35 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ย
ตามเป้าหมายผลผลิตสัตว์

พันธุ์ดีร้อยละ 45 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ย
ตามเป้าหมายผลผลิตสัตว์

พันธุ์ดีร้อยละ 55 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ย
ตามเป้าหมายผลผลิตสัตว์

พันธุ์ดีร้อยละ 65 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ย
ตามเป้าหมายผลผลิตสัตว์

พันธุ์ดีร้อยละ 75 2 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

10 600 
เครือข่าย 

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนว 
ทางในการดําเนินการตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบได้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนอ ผอ.สํานักฯ ที่กํากับ
ดูแลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 
และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิด- 
ชอบหลักตัวชี้วัดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

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

 ให้ข้อเสนอแนะแก่หนว่ยงาน
ต่างๆ ที่นาํแนวทางไปปฏิบัติ 
รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการดําเนนิการ 
 ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมิน ผลตาม
ตัวชี้วัด ณ กลางปีงบประมาณ 
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จั ด ทํ า ร า ย ง า น ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องส่งตามกําหนดเวลา 

 ติดตามประ เ มินผลและ
จัดทํ า ร ายงานสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการดําเนิน
การ  และนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
 
 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานของเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเครือข่ายสัตว์พันธ ุ ์ดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ดําเนินการในปี 2563 x 100 
จํานวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ตามเป้าหมายที่กําหนด (600 เครือข่าย) 

คะแนน 0 1.00 2.00 

ร้อยละ 50 55 60 
 

2 

1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานของเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนเครือข่ายสัตว์พันธ ุ ์ดีกรมปศุสัตว์ที่ได้ดําเนินการในปี 2563 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. 2563 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

4. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงานวิจัยหรือ
วิชาการของหน่วยงาน 

5 1. ร้อยละ 
100 ของ
โครงการวิจัยที่
ดําเนินการได้
ตามแผน 
2. จํานวน
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
เพื่อขอ
งบประมาณปี 
2565  

1 

 จัดทําแผนในการ
ดําเนินการตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบได้อย่าง
ครอบคลุมชัดเจน 
 นําเสนอ ผอ.สพพ. ให้
ความเห็นชอบ  

 ถ่ายทอดแนวทางสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการจัดการ
โครงการวิจัยของหน่วยงาน 
 ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการวิจัยราย
ไตรมาส คือไตรมาส 1 (ต.ค-
ธ.ค62) และ 2 (ม.ค-มี.ค63)

 จัดทํารายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยรายไตรมาส 
คือไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค
62) และ 2 (ม.ค-มี.ค63) 
 รายงานผลการดําเนิน
งานวิจัยในระบบ NRMS 

พิจารณาจากร้อยละของโครงการวิจัยที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด 

คะแนนที่ได้ 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 70 80 90 100 
 
 

2 

 จัดทําแผนในการ
ดําเนินการตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบได้อย่าง
ครอบคลุมชัดเจน 
 นําเสนอ ผอ.สพพ. ให้
ความเห็นชอบ  

 ถ่ายทอดแนวทางสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการจัดการ
โครงการวิจัยของหน่วยงาน 
 ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โครงการวิจัยราย
ไตรมาส คือไตรมาส 3 (เม.ย- 
มิ.ย63) และ 4 (ก.ค-ก.ย63)

 จัดทํารายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยรายไตรมาส 
คือไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย
63) และ 4 (ก.ค-ก.ย63) 
 รายงานผลการดําเนิน
งานวิจัยในระบบ NRMS 

1. พิจารณาจากร้อยละของโครงการวิจัยที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด 

คะแนนที่ได้ 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละ 70 85 100 

2. พิจารณาจากจํานวนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอ
ของบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 ที่ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

คะแนนที่ได้ 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละ 10 15 20 

5. ระดับความสําเร็จของการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
ประจําถิ่น 

5 105 สายพันธุ์ 

1 

จัดทําแผนบริหารจัดการ
งานขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจําถิ่นของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนของสํานักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ เสนอต่อผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดระดับกรม 
 

 ถ่ายทอดแนวทางสู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
ติดตามความก้าวหน้า การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 
 ดําเนินการประกาศเป็น
สัตว์พื้นเมืองประจําถิ่น 

ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน พร้อมระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการ 

ร้อยละของเป้าหมายที่
ประกาศเป็นพันธุ์สัตว์
พื้นเมืองประจําถิ่น ที่
ดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดในปี 2563 โดย
พิจารณาจากจํานวนดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ 

0  40 

0.25 40 

0.5 60 

0.75 80 

1 100 
 

ร้อยละของเป้าหมายที่
เกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นผู้
เลี้ยงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง
ประจําถิ่น ที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดในปี 2563 โดย
พิจารณาจากจํานวนดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ 

0  40 

0.25 40 

0.5 60 

0.75 80 

1 100 
 

2 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. สํานกัพฒันาอาหารสตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ร้อยละความสําเร็จของ “การ
พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์
จําหน่าย” 

15 33,560 
ตัน 

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการตัวชีว้ัดที่
รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่
กํากับดูแลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

 ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการ 

 กํากับ ติดตามประเมินผล 
และรายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ เสนอต่ออธิบดี
หรือรองอธิบดีที่กํากับและ/
หรือกํากับตัวชี้วัด 
 ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นําแนวทาง
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงการ
แก้ปัญหากรณีเกิดข้อขัดข้องใน
การดําเนินการ

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. 
2563 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ =   
              จํานวนผลผลิตพันธุพ์ืชอาหารสัตว์จําหน่าย x 100 

 จํานวนผลผลิตพันธุ์พืชอาหารจําหน่ายตามเป้าหมาย (33,560ตัน) 
คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละของผลผลิตพันธุ์
พืชอาหารสัตว์จําหน่าย 

60 70 80 90 100 

2. 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 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

3. ร้อยละความสําเร็จการจัดตั้ง
ศูนย์บริการอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
(Feed center) เพื่อให้บริการ
เกษตรกรเป้าหมาย 

10 1. จัดตั้ง 8 
แห่ง 
2. เกษตรกร
เป้าหมาย 
400 ได้รับ
บริการร้อย
ละ 100  

1 

 จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน
ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน 

 ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 

 ดําเนินการตามแผน
และแนวทางที่กําหนด 
 กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย (รอบที่ 
1/2563) 
“ร้อยละความสําเร็จการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรม
ปศุสัตว์ (Feed center) เพื่อให้บริการเกษตรกรเป้าหมาย” 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
<80 >80-85 >85-90 >90-95 >95 

2 

 จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน
ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดอย่าง
ชัดเจน 

 ถ่ายทอดแนวทาง
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับ
การติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินการ 

 ดําเนินการตามแผน
และแนวทางที่กําหนด 
 กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย (รอบที่ 
2/2563) 
 “ร้อยละของจํานวนเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับบริการ
จากศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed center)” 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
<80 >80-85 >85-90 >90-95 >95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากธนาคารโค-กระบือฯ x100 
เป้าหมายจํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากธนาคารโค-กระบือ  

 

5. 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 
10,000 

ราย 

1 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ 
โดยนําเสนออธิบดี หรือรอง
อธิบดีกรมผู้รับผิดชอบให้
ความเห็นชอบ 

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

- ให้ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาใน
การดําเนินการ 
- ประเมินผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด  
- จัดทํารายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
- ติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ 
แนะจากการดําเนินการ และ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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. ร้อยละของจํานวนเกษตรกร  
ที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

10 5,500 
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 1,800  
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. ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการตัวชี้วัด “ร้อยละของจํานวน
เกษตรกรที่ได้รับบริการจาก
โครงการในพระราชานุเคราะห์” 

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. 2563 

6. กองผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ 
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. จํานวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

20 1,750 

1 

กําหนดค่าเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ 

จัดทําแผนและกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน 

ชี้แจงแผนให้หน่วย
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ง 

หน่วยปฏิบัติงานวางแผน
และจัดทําหลักสูตรการ
ฝึกอบรม/ติดตามเยี่ยมเยียน
ให้คําแนะนํา 

หน่วยปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์คัดเลือก
เกษตกรเป้าหมาย 

2 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 80 - 
84.99% และความพึงพอใจ 
60 - 64.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 85 - 
89.99% และความพึงพอใจ 
65 - 69.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 90 - 
94.99% และความพึงพอใจ 
70 - 74.99% 

ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 95 - 
100% และความพึงพอใจ 
75 - 80% 

ติดตามประเมินผลและ 
จัดทํารายงานสรุปผล      
การดําเนินงาน 

2. จํานวนผลการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

15 3 เรื่อง 
1 

ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อคัดเลือกหัวข้อศึกษา
ค้นคว้าวิจัย 

จัดทําแผนและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ตัวชี้วัด   

ชี้แจงแผนปฏิบัติงานให้
หน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยปฏิบัติงานวางแผน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย 

ดําเนินการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย ตามแผนงานที่
กําหนด 

2 

จัดทํารายงานผลการดําเนิน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
(รายงานประจําเดือน) 

จัดทํารายงานความก้าวหน้า 
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

กํากับ ติดตามการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย ให้เป็นไปตาม
แผน 

ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย ตามช่องทางต่างๆ

ติดตามประเมินผลและ
จัดทํารายงานสรุปผลการ 
ศึกษาค้นคว้าวิจัย พร้อมระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการ และ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน 

3. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงาน  

5 1 เรื่อง 

1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารจัดการ
งานวิจัยหรือวิชาการของ
หน่วยงานและจัดทําแผน 
การปฏิบัติงานดําเนินงาน
วิจัยหรือวิชาการของ
หน่วยงาน 

แจ้งเวียนแผนการดําเนิน
งานวิจัยหรือวิชาการของ
หน่วยงาน 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน 

รายงานความก้าวหน้าผล
การดําเนินโครงการวิจัยหรือ
วิชาการไตรมาส 1 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

2 
รายงานความก้าวหน้าผล
การดําเนินโครงการวิจัยหรือ
วิชาการไตรมาส 2 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือน 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยหรือวิชาการ
ไตรมาส 3 

ติดตามผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

สรุปผลการดําเนินงานร้อย
ละความสําเร็จการ
ดําเนินงานวิจัยหรือวิชาการ 
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กลุ่มภารกิจดา้นบรหิาร จํานวน 9 หน่วยงาน 
1. กองความรว่มมือด้านการปศุสตัว์ระหว่างประเทศ  

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการการบันทึกข้อตกลง
ระหวางประเทศด้านการปศุสัตว์
ในระดับทวิภาคี  

20  

1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทําร่างบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

เสนอร่างบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศให้ กต. และ 
กษ. พิจารณาก่อนการ

ลงนาม 

มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงฯ 1 ฉบับ 

 

2 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทําร่างบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

เสนอร่างบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศให้ กต. และ 
กษ. พิจารณาก่อนการ

ลงนาม 

มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงฯ มากกว่า  

3 ฉบับ 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน ASEAN 
Coordinating Centre for 
Animal Health and Zoonoses 
(ACCAHZ) ในอาเซียน 

20 มีศูนย์
ประสานงาน 
ACCAHZ 1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้า 

มีการจัดประชุม 
Stakeholder ที่

เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล
การพิจารณาเอกสาร

การจัดตั้งศูนย์ฯ 

มีเอกสารประกอบการ
ตกลงการจัดตั้งศนูย์

ประสานงานฯ 

2 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

นําเสนอความคืบหน้า
ให้ที่ประชุม

คณะทํางานด้านการ
ปศุสัตว์แห่งอาเซียน 

นําเสนอความคืบหน้า
ให้ที่ประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนด้าน
การเกษตรและป่าไม้

รับทราบ 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
ASEAN Coordinating 
Centre for Animal 
Health and Zoonoses 
(ACCAHZ) ในอาเซียนได้ 

3. ระดับความสําเร็จการบริหาร
จัดการการดําเนินงานภายใต้แผน 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวของกรมปศุสัตว์ 

20  
1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 10 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 20 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 30 

 
2 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 50 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 60 

ผลการเดินทางตาม
แผนร้อยละ 70 
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2. กองคลงั  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ร้อยละความสําเร็จของการใช้
จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 20  

1 
การใช้จ่ายต่ํากว่า 57.00%
การเบิกจ่ายต่ํากว่า49.00%

การใช้จ่าย57.00-57.99%
การเบิกจ่าย49.00-50.99%

การใช้จ่าย58.00-58.99%
การเบิกจ่าย51.00-52.99%

การใช้จ่าย59.00-59.99%
การเบิกจ่าย43.00-54.99%

การใช้จ่าย 60.00% 
การเบิกจ่าย 55.00%ขึ้นไป 

2 
การใช้จ่ายต่ํากว่า 97.00%
การเบิกจ่ายต่ํากว่า92.00%

การใช้จ่าย97.00-97.99%
การเบิกจ่าย92.00-93.99%

การใช้จ่าย98.00-98.99%
การเบิกจ่าย94.00-95.99%

การใช้จ่าย99.00-99.99%
การเบิกจ่าย96.00-97.99%

การใช้จ่าย 100.00% 
การเบิกจ่าย 98.00%ขึ้นไป 

2. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

20  

1 

จัดทํารายละเอียดกิจกรรม
ย่อยสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ส่งให้สํานัก/กอง 
ผู้กําหนดกิจกรรมย่อย 
ทบทวนและจัดทํา 
Flowchart การกําหนด
กิจกรรมย่อยสําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จากกิจกรรมย่อยไปสู่ผลผลิต
ย่อย กิจกรรมหลัก และ
ผลผลิตหลัก 

รวบรวมและจัดส่งข้อมูล
กิจกรรมย่อยสําหรับ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของกรมปศุสัตว์ ให้
กรมบัญชีกลาง เพื่อกําหนด
รหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ 
GFMIS ให้สามารถคํานวณ
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยใช้ข้อมูลกิจกรรมย่อยที่
บันทึกในระบบ GFMIS 

มีการตั้งเบิกในระบบ GFMIS 
โดยใช้รหัสกิจกรรมย่อย 
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามที่กําหนด 

ดําเนินการเรียกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายประจําปีงบ ประมาณ 
2562 จากระบบ GFMIS ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 2562 แจ้ง
หน่วยงานในสังกัด ดาํเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
การระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
และปันส่วนค่าใช้จ่ายที่
เบิกจ่ายโดยใช้กิจกรรมย่อย
บริหารทั่วไปและที่ไม่ระบบ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยเข้า
สู่กิจกรรมย่อยอื่นทีเ่กีย่วข้อง 

ดําเนินการขอข้อมูลประมาณ
งานในแต่ละกิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อยและเกณฑ์การปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม
ย่อยสู่ผลผลติย่อย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จากสํานัก/กอง ผู้กําหนด
กิจกรรมย่อย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
กรมปศุสัตว์ 

2 

จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และรายงานผลการ
คํานวณต้นทุนตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อํานาจ 

ดําเนินการเปรียบเทียบผล
การคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 
2561 และปีงบประมาณ 
2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งส่งให้ สํานัก/กอง     
ผู้กําหนดกิจกรรมย่อย
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลง 

จัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด 

มีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และข้อมูลการ
เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ผ่านช่องทางเว็ป
ไซต์ของกองคลัง 

จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได)้ และแผน
ประสิทธิภาพดังกล่วได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ     
e payment 

20  
1 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

2 
ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ดําเนินการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ e-payment 

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
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3. 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. ๒๕๖4 

15  

1 

แจ้ง สํานัก/กอง ให้จัดทํา
ข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ประชุมการจัดทําข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 

รวบรวม วิเคราะห์ทบทวน
ตัวชี้วัดการเชื่อมโยงแผนงาน
ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
และประมวลผลงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในภาพรวม
จําแนกเป็นรายการ กิจกรรม 
ผลผลิตและโครงการประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส่งข้อมูลคําของบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

ส่งข้อมูลคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สํานัก
งบประมาณ 

2 

วิเคราะห์และจัดทํา
งบประมาณของกรมปศุสัตว์
ตามที่ ค.ร.ม. ให้ความ
เห็นชอบ 

จัดทําเอกสารชี้แจงราย 
ละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามแบบฟอร์มที่
กําหนดต่อคณะกรรมาธิการฯ/
คณะอนุกรรมาธิการฯครบถ้วน
ภายในกําหนดเวลา 

แจ้งวงเงินงบประมาณตามที่
คณะกรรมาธิการฯ/คณะอนุ
กรรมาธิการฯให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และแจ้งผู้บริหารสํานัก/กอง 

จัดทําแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบและส่งสํานัก
งบประมาณ 

แจ้งแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
ผู้บริหารทราบเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณและผล
ปฏิบัติงาน 

2. 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 

3. ระดับความสําเร็จของปริมาณ
ผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

15  
1 

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
และกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน
และแนวทางการดําเนินงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

แจ้งกําหนดระยะเวลาการราย 
งานผลการดําเนินงานประจํา 
เดือนให้หน่วยปฏิบัติรับทราบ

ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานผ่านระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน(e-Operation)

รายงานผลการดําเนินงาน
เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์
ทราบ 

2 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 76-80.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 81-85.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 86-90.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 
ระหว่าง 91-95.99% 

ดําเนินการตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิต 
96 ขึ้นไป 

4. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินผลโครงการสัตวแพทย์
พระราชทาน 

15  1 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ 

จัดทําโครงการ ออกแบบสอบถามและ
ทดสอบแบบสอบถาม 

ขออนุมัติโครงการ ลงพื้นที่เป้าหมายทอดแบบ 
สอบถามและรวบรวมข้อมูล 

2 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมิน จัดทํารายงานผลการ

ประเมิน 
ตรวจสอบและปรับแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

เสนอกรมปศุสัตว์เพื่อทราบ 

 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. กองการเจ้าหนา้ที ่
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. การปรับปรุงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง 
เที่ยงตรง และทันสมัย 

20  

1 

กําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 

มีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการนําเข้าข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล และการ
จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการ
ดําเนินการตามแผนการ
จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล
แต่ละประเภทในระบบฐาน 
ข้อมูลให้ถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของ
ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
DPIS รวมถึงการเปลี่ยน แปลง
หรือยกเลิกรหัสผ่าน
(Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบ
ลาออกหรือพ้นจากตาํแหน่ง 

มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรจากข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน
ระบบทันท่วงที  และมี
การแก้ไขการเข้าระบบ  
DPIS  ในกรณีผู้ใช้งานเข้า
ระบบไม่ได้ (Login  
error)  ในทันทีที่ได้รับ
การแจ้งทางโทรศัพท์ 

มีแนวทาง/มาตรการ
ป้องกันความเสียหายและ
มีการสํารองระบบขอ้มูล
สารสนเทศ (Backup) 
ตามกําหนดเวลา 

2 

กําหนดแนวทางการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้
งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 

 แจ้งเวียนให้บุคลากร
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
ในระบบฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
( DPIS) แ ล ะ ข อ ข้ อ มู ล
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานราชการ เพื่อ
ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ให้เป็นปัจจุบัน 
 จัดทําหนังสือแจ้งเวียน
การใช้ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรในระบบสารสน 
เทศทรัพยากรบุคคล(DPIS) 
พร้อมคู่มือการเข้าใช้งาน 
เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนํา 
การใช้ระบบผ่านทาง
หนังสือเวียนไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์และทาง
เว็บไซต์ 

 จัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร โดยใช้
แบบสํารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ 
 ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 
 สรุปผลสํารวจความพึง
พอใจของผู้ที่ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร พร้อม
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินการ เสนอ
ผู้บริหาร 

พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) 

คะแนน
ที่ได้ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละ 80 82.5 85 87.5 90 
 

 
 



สรปุตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลกัของหัวหน้าส่วนราชการทีต่่าํกว่าระดบักรม (ผู้อํานวยการสาํนกั/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มทีร่ายงานตรงตอ่อธบิดี)  
สําหรบัการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

2. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางานด้ายกิจกรรม 5 ส 

20  

1 

ประกาศนโยบายให้       
ทุกหน่วยงานดําเนิน
กิจกรรม 5 ส และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุ-
กรรมการฯ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเขต 1 - 9 

กําหนดแผนและแนวทางใน
การดําเนินการตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
(นโยบายและเป้าหมายการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางานด้วยกิจกรรม5ส) 
โดยนําเสนออธิบดีให้ความ
เห็นชอบ 

ให้ความรู้ เผยแพร่ประชา-
สัมพันธ์แผนการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส มาตรฐาน
กลางและรายละเอียดแนบ
ท้าย และจัดทําคู่มือให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการ 

หน่วยงานดําเนินกิจกรรม  
5 ส 

ตรวจติดตามผลการดําเนิน 
การให้คะแนน ตัดสิน และ
มอบรางวัล 

2 

ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
แก้ปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินการ 

หน่วยงานพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง 

ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลพร้อมระบุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอ แนะจากการ
ดําเนินการนํามาแลกเปลี่ยน
ระหว่างหน่วยงาน 

ประเมินผลการติดตาม และ
จัดทํารายงานสรุปผล 

สรุปรายงานและประเมิน 
ผลการดําเนินกิจกรรม 5ส 
และทบทวนแผน กําหนด
แนวทางในการดําเนินการ
ในปีต่อไป 

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

20  

1 

รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ 2562 ให้
อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ 

แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด
กรมปศุสัตว์เพื่อทราบผล
การประเมินประจําปี
งบประมาณ 2562 

เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต เพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
ประเมินในปีงบประมาณ 
2563 

ดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เพื่อสร้างความรับรู้ในการ
ดําเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อ
รับทราบกรอบการประเมิน
ประจําปีงบประมาณ 
2563 

2 

จัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและข้อมูล  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน 

นําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกในระบบ ITAS 
เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ประเมิน 

แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรม
ปศุสัตว์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ดําเนินการ
ตอบแบบวัดความรับรู้ IIT 
และ EIT 

จัดเตรียมข้อมูลหลักฐาน
สําหรับการตอบแบบ
เปิดเผยหลักฐาน OIT 

ดําเนินการตอบแบบเปิดเผย
หลักฐาน OIT และนํา
หลักฐานเข้าสู่ระบบ ITAS 
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5. 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 ส่งเสริมให้ สนง.ปศข. 
สน ง .ปศจ .  กอ ง /สํ า นั ก  1 4 
หน่วยงานหลัก ผลิตและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้ง
การชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ 

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

1 

ทบทวน มติ ครม. และ 
วิเคราะห์ข้อสั่งการของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
กระทรวงฯ นโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ของทีมงาน
โฆษกกรมปศุสัตว์ เรื่องการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ สื่อสารสู่ 14 
กอง/สํานักหลัก ปศข. ปศจ. 
เพื่อเปน็ข้อมูลในการกําหนด 
แผนงานประชาสัมพันธ์ 

มีการสื่อสาร ถ่ายทอด 
สร้างความเข้าใจและ
แนวทางดําเนินการ ให้
คําแนะนํา การจัดทําแผน
และการปฏิบัติตามแผน
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของกอง/
สํานัก ๑๔ หน่วยงานหลัก 
สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. 

ขออนุมัติกรมจัดสรร
งบประมาณโอนให้ 
สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. 
ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน รวมทั้งการ
ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

มีการกํากับ ติดตาม          
การดําเนินการผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
ประเภทต่างๆ ผ่าน
ช่องทางสื่อ และติดตาม
ข้อมูลการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

สรุปผลการดําเนินการผลิต
และเผยแพร่สื่อประชา-
สัมพันธ์ประเภทต่างๆ และ
ข้อมูลการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ตามเป้าหมายที่กําหนดของ
กอง/สํานัก ๑๔ หน่วยงาน
หลัก และรับรายงานของ 
ปศข. ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินการของ ปศจ. 

2 

ร่วมพิจารณา ทบทวน
ปรับปรุงแผนดําเนินการของ
กอง/สํานัก ๑๔หน่วยงาน
หลัก สนง. ปศข. และ สนง. 
ปศจ. ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ 

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

ให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปฏิบัติ
ของกอง/สํานัก ๑๔ 
หน่วยงานหลัก สนง.ปศข. 
และ สนง.ปศจ. ผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

มีการกํากับ ติดตาม          
การดําเนินการผลิตสื่อ
และเผยแพร่ประชา -
สัมพันธ์ประเภทต่างๆ 
และติดตามข้อมูลและ
ชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

สรุปผลการดําเนินการผลิต
และเผยแพร่สื่อประชา-
สัมพันธ์ประเภทต่างๆ และ
ขอ้มูลการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ตามเป้าหมายที่กําหนดของ
กอง/สํานัก ๑๔ หน่วยงาน
หลัก และรับรายงานของ 
ปศข. ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินการของ ปศจ. 

2 .ระ ดับความสํ า เ ร็จของการ
ดําเนินการจัดทําแบบแปลนและ
เอกสารประกอบสิ่งก่อสร้างของ
กรมปศุสัตว์ 

15 ร้อยละ 
100 1 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
60 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
70 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
80 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
90 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
100 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

2 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
60 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
70 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
80 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
90 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 

ดําเนินงานได้แล้วเสร็จ 
100 % ของจํานวนงาน
ทั้งหมดในแต่ละรอบ 
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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 

มีการทบทวนภารกิจหลัก   
ที่มีผู้รับบริการและมีผล 
กระทบสูงต่อผู้รับบริการ 

มีการดําเนินการประชา -
สัมพันธ์ Line@ ของ
สํานักงานเลขานุการกรม
ให้กับผู้รับบริการทราบ 

มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ Line@ ของ
สํานักงานเลขานุการกรม 

มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสํารวจความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ 
Line@ ของสํานักงาน
เลขานุการกรม 

มีการเสนอรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจให้
ผู้บริหารทราบ 

2 

มีการวิเคราะห์ผลการ
สํารวจความพึงพอใจ ครั้ง
ที่ 1 และวางแผนปรับปรุง
ผลการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ Line@   

มีการดําเนินการสํารวจ
และรวบรวมผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้ 
บริการ Line@ รอบที่ 2 

มีการวิเคราะห์ผลการ
สํารวจตามแนวทางที่ได้
กําหนดไว้ 

มีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการสํารวจความ
พึงพอใจ 

มีการเสนอรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจให้
ผู้บริหารทราบ 

4.ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
คู่มือประกอบการขอรับสนับสนุน
งบประมาณ 

15 คู่มือฯ งบ
ดําเนินงาน 

1 

วางแผน และทบทวน
การปฏิบัติเดมิ 

รวบรวมข้อมูล เอกสาร
และตัวอย่างประกอบ 

วิเคราะห์ จัดทําร่างคู่มือ ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้องของ
เอกสารเพื่อจัดทําคู่มือ 

จัดทําคู่มอืประกอบการ
ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ (งบ
ดําเนินงาน) 

คู่มือฯ  
งบลงทุน 2 

วางแผน และทบทวน
การปฏิบัติเดมิ 

รวบรวมข้อมูล เอกสาร
และตัวอย่างประกอบ 

วิเคราะห์ จัดทําร่างคู่มือ ตรวจสอบความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้องของ
เอกสารเพื่อจัดทําคู่มือ 

จัดทําคู่มอืประกอบการ
ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ (งบลงทุน) 
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6. สํานกักฎหมาย  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินคดีปกครองตาม
ข้อกําหนด ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

20 จํานวน
กระบวน

พิจารณาคดี
ตามที่ศาลแจ้ง
ร้อยละ 100
ในแต่ละรอบ
การประเมิน  

 
 
 
 
 
 

1 
 

 

จํานวนกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 
กําหนด ขั้นตอนและระยะ 
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
เทียบกับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่ดําเนิน 
การภายในรอบการประเมิน 

 ครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 80 

 ครั้งที่ 2 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 2) ร้อยละ 80 

จํานวนกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 
กําหนด ขั้นตอนและระยะ 
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
เทียบกับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่ดําเนิน 
การภายในรอบการประเมิน 

 ครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 85 

 ครั้งที่ 2 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 2) ร้อยละ 85 

จํานวนกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 
กําหนด ขั้นตอนและระยะ 
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
เทียบกับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่ดําเนิน 
การภายในรอบการประเมิน 

 ครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 90 

 ครั้งที่ 2 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 2) ร้อยละ 90 

จํานวนกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 
กําหนด ขั้นตอนและระยะ 
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
เทียบกับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่ดําเนิน 
การภายในรอบการประเมิน 

 ครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 95 

 ครั้งที่ 2 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 2) ร้อยละ 95 

จํานวนกระบวนพิจารณาคดี 
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ 
กําหนด ขั้นตอนและระยะ 
เวลาที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
เทียบกับจํานวนกระบวน
พิจารณาคดีทั้งหมดที่ดําเนิน 
การภายในรอบการประเมิน 

 ครั้งที่ 1 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมนิ
ครั้งที่ 1) ร้อยละ 100 

 ครั้งที่ 2 (จํานวน
กระบวนพิจารณาคดีตามที่
ศาลแจ้งในรอบการประเมิน
ครั้งที่ 2) ร้อยละ 100 

2 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ 
และคําสั่งของกรมปศุสัตว์  

20 จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 100% 

1 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานด้านคดีแพ่งของกรม
ปศุสัตว์ 

20 ร้อยละ 
100 

1 จํานวนคดีที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามข้อกําหนด ตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนคดี
ทั้งหมดที่ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 1) 
ร้อยละ 80 

จํานวนคดีที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามข้อกําหนด ตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนคดี
ทั้งหมดที่ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 1) 
ร้อยละ 85 

จํานวนคดีที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามข้อกําหนด ตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนคดี
ทั้งหมดที่ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 1) 
ร้อยละ 90 

จํานวนคดีที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามข้อกําหนด ตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนคดี
ทั้งหมดที่ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 1) 
ร้อยละ 95 

จํานวนคดีที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จตามข้อกําหนด ตาม
ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
เปรียบเทียบกับจํานวนคดี
ทั้งหมดที่ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 1) 
ร้อยละ 100 

2 (จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 2) 
ร้อยละ 80 

(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 2) 
ร้อยละ 85

(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 2) 
ร้อยละ 90

(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 2) 
ร้อยละ 95

(จํานวนกระบวนพิจารณา
คดีในรอบประเมินครั้งที่ 2) 
ร้อยละ 100
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7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของ
กรมปศุสัตว์ 

30  

1 

ทบทวน และปรับปรุงแผน 
การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
ของศทส. และถ่ายทอดแผน
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

ดําเนินการได้สําเร็จ 2 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบ
ครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 3 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบ
ครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 4 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบ
ครบถ้วน 

ดําเนินการได้สําเร็จ 5 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบ
ครบถ้วน 

2 
ดําเนินการได้สําเร็จ 6 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน

ดําเนินการได้สําเร็จ 7 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน

ดําเนินการได้สําเร็จ 8 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน

ดําเนินการได้สําเร็จ 9 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน

ดําเนินการได้สําเร็จ 10 ข้อ 
และมีข้อมูลประกอบครบถ้วน 

2. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 

30  

1 

จัดทําแผนและกําหนดแนว 
ทางในการดําเนินการตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดย
นําเสนออปส. หรือ รอธ. ที่
กํากับดูแลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ถ่ายทอดแนวทางในการ
ดําเนินการตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัด 

- กําหนดตัวชี้วัดสาํหรับการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินการเสนอต่อ อปส. หรือ 
รอธ.ที่กํากับหน่วยงาน/ตัวชี้วัด
- ประเมินผลการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมิน ผลตาม
ตัวชี้วัดเสนอต่อ อปส. หรือ 
รอธ.ที่กํากับหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ 
รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการ 
 

รายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ เสนอต่อ
อปส. หรือ รอธ.ที่กํากับ
หน่วยงานและ/หรือกํากับ
ตัวชี้วัด และเผยแพร่ข้อมูล
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินการฯ ผ่านหน้า
เว็บไซต์ระบบงานฯ และ
เว็บไซต์ ศทส. 

  

2 

- ให้ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานต่างๆ ที่นํา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ 
รวมถึงการแก้ปัญหา กรณี
เกิดข้อขัดข้องในการ
ดําเนินการ 
- ติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

รายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการ เสนอกรม
ปศุสัตว์ รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลความก้าวหน้าของ
การดําเนินการฯ ผ่านหน้า
เว็บไซต์ระบบงานฯ และ
เว็บไซต์ ศทส. 

- ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
และการประมวลผลข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
ทั้งประเทศ รวมทั้งขออนุมัติกรม
ปศุสัตว์เผยแพร่ข้อมูลจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ 
ประจําปี 2563  
- จัดทําแบบสรุปรายงานจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจํานวน
สัตว์ พร้อมบทวิเคราะห์สถาน 
การณ์ด้านปศุสัตว์แต่ละชนิด
เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานภายนอกและผู้สนใจใช้
ข้อมูลทั่วไป บนเว็บไซต์ของกรม
ปศุสัตว์ และ เว็บไซต ์ศทส. ที ่
URL : http://www.dld.go.th 
และ http://ict.dld.go.th  

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ร้อยละ 90 

ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ร้อยละ 100 
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8. กลุ่มพฒันาวิชาการปศสุตัว์  
ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน 
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

1. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย นวัตกรรมและวิชาการของ 
กรมปศุสัตว์ ปี 2564-2566 

20 1 ฉบับ 

1 

หา รือกองแผนงาน 
เรื่อง ยุทธศาสตร์กรม
ปศุสัตว์ด้านวิจัย 

ข อ อ นุ มั ติ ก ร ม ฯ 
ทบทวนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย 

จัดทําโครงการจัดทํา
แผน ปฏิบัติการด้าน
วิทย าศ าสตร์  วิ จั ย 
นวัตกรรมและวิชาการ
ของกรมปศุ สั ต ว์  ปี 
2564 -2565 

ขออนุมัติโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณ 
 

จัดทํา Action Plan 
 

2 

จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 1 

จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2 

แจ้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและแก้ไข 

ปรับปรุงแผนปฏิบั ติ
การด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย นวัตกรรม และ
วิ ช า ก า ร ข อ ง ก ร ม  
ปศุสัตว์ ปี 2564 -
2565 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ/กรม
ฯ เห็นชอบ 

2. จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การผลิตจากงานด้านการเกษตร 

15 9 เรื่อง 

1 

กําหนดแนวทางในการ
ดําเนิน การคัดเลือก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร
ดําเนินการคัดเลือก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ทบทวนเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานวิจั ย
และเทคโนโลยีในการ
ผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตรกร 

พิจารณาเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานวิจั ย
และเทคโนโลยีในการ
ผลิตจากงานวิจัยด้าน
การเกษตรกร 

ถ่ า ย ท อ ด แ น ว ท า ง
ดําเนินงานและเกณฑ์
ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

2 

ไ ด้ ผ ล ง า น วิ จั ย
พั ฒ น า ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงานวิจัย
พั ฒ น า  ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ป ร ะ ชุ ม จั ด ลํ า ดั บ
ค ว า ม สํ า คั ญ
ผลงานวิจัยพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ติ ดตามองค์ ความ รู้
ผลงานวิจัยพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร 

ได้จํานวนผลงานวิจัย
พั ฒ น า ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีในการผลิต
จากงานวิจัยด้านการ
เกษตรกร จํานวน ๙ 
เรื่อง 
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ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

น้ําหนัก
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย รอบการ
ประเมิน

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

3. จํานวนผลงานวิจัยหรือวิชาการ
ที่ผ่านมานําไปถ่ายทอด และใช้ใน
การพัฒนาของหน่วยงานหรือ
อาชีพเกษตรกร 

15 19 เรื่อง 

1 

กําหนดแนวทางในการ
ดํ า เ นิ น ก า รบ ริห า ร
จัดการงานวิจัยหรือ
วิ ช า ก า ร ที่ นํ า ไ ป
ถ่ า ย ท อ ด ข อ ง
หน่วยงาน 

จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานผลงานวิจัย
หรือวิชาการที่นําไป
ถ่ายทอด  และใช้ ใน
ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
หน่วยงานหรืออาชีพ
เกษตรกร 

ทบทวนเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานวิจั ย
หรือวิชาการที่นําไป
ถ่ายทอดและใช้พัฒนา
หน่วยงานหรืออาชีพ
เกษตรกร 

พิจารณาเกณฑ์การให้
คะแนนผลงานวิจั ย
หรือวิชาการที่นําไป
ถ่ายทอดและใช้พัฒนา
หน่วยงานหรืออาชีพ
เกษตรกร 

ชี้ แ จ งแนวทา งก า ร
ดําเนินการและเกณฑ์
ก า รประ เ มิ น ผล ใ ห้
สํานัก/กอง/ปศุสัตว์
เขต ปฏิบตัิ 
 

2 

ไ ด้ ผล ง าน วิ จั ยห รื อ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด้จาก
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่
นําไปถ่ายทอด และใช้
ใ น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
หน่วยงานหรืออาชีพ
ขอ ง เ กษตรกร ในปี 
2562 

ประชุมคณะกรรมการ  
คัดเลือกผลงานวิจัย
หรือเทคโนโลยี ที่ ไ ด้
จากผลงาน วิจัยที่ผ่าน
มา ที่นํ า ไปถ่ ายทอด 
และใช้ในการพัฒนา
ของหน่ วยงานห รือ
อาชีพของเกษตรกร 

ป ร ะ ชุ ม จั ด ลํ า ดั บ
ค ว า ม สํ า คั ญ
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด้จาก
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่
นําไปถ่ายทอด และใช้
ใ น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
หน่วยงานหรืออาชีพ
ของเกษตรกร 

ติดตามการถ่ายทอด
องค์ความรู้ผลงานวิจัย
หรือเทคโนโลยี ที่ ไ ด้
จากผลงานวิจัยที่ผ่าน
มา ที่นํ า ไปถ่ ายทอด 
และใช้ในการพัฒนา
ของหน่ วยงานห รือ
อาชีพของเกษตรกร 

ไ ด้ ผล ง าน วิ จั ยห รื อ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด้จาก
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่
นําไปถ่ายทอด และใช้
ใ น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
หน่วยงาน หรืออาชีพ
ของเกษตรกร จํานวน 
๑๙ เรื่อง 

4. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานวิจัยของกรมปศุสัตว์ 

10 100% 

1 

กํ าหนดแนวในการ
ดํา เนิน  การบริหาร
จัดการงานวิจัยของ
หน่วยงานและจัดทํา
แผนการปฏิบั ติ งาน
การดําเนินงานวิจัยของ
กรมปศุสัตว์ 

แจ้งเวียนปฏิทินในการ
ดําเนินงานวิจัย 

ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน รอบ  ๓ 
เ ดือน  (ต .ค๖2-ธ .ค
๖3) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 
๑ 

ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน รอบ  ๖ 
เดือน (ม.ค.๖3-มี.ค. 
๖3) 

2 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 
๒ 

ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานรอบ  
๙ เดือน  ( เม .ย .๖3-
มิ.ย.๖3) 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยไตรมาส 
๓ 

ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานรอบ ๑๒ 
เดือน (ก.ค.๖3-ก.ย. 
๖3) 

สรุปผลการดําเนินงาน 
ร้อยละความสํา เ ร็จ
การดําเนินงานวิจัย
กรมปศุสัตว์ 
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9. 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 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ร้อยละ  50 

2 

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจํา 
ปีงบประมาณ 2563  
ได้ร้อยละ  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.สั่งการเพียงวันที่15กพ.) 

2 

ดําเนินการได้  70 %  
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   80 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้   90 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 

ดําเนินการได้ 100 % 
ของจํานวนรายงานที่ได้รับ 
(ของรายงานที่ได้รับเพียง 
15 กย.) 

ดําเนินการได้ 80% ของ
สรุปผลการติดตามการแก้ไข
ปรับปรุง(ของรายงานที่แจ้ง
หน่วยรับตรวจดําเนินการที่ 
อปส.สั่งการเพียงวันที่15สค.) 

3. ระดับความสําเร็จของการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 

20  
1 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1  
(รอบข้อมูล ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563) เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบข้อมูล ต.ค.2562 
- ม.ค.2563)  เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์  และเผยแพร่
สาระสําคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่  2 

(ข้อมูลรอบ กพ. 63-พค.63) 

สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรการ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3 

(ข้อมูลรอบ มิย. 63-กย.63) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตาม

มาตรการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ 3 ครั้ง/ปี และ

เผยแพร่ข้อมูลสาระสําคัญ 
ให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 


