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ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมปรับปรุงวฒันธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ 60 
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หลักของหน่วยงาน 
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ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจงัหวัด หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนอ
อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการรายงานสรปุผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัยพฒันาการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากงานด้าน
การเกษตร 
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สัตวแพทย์บริการ 
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ระหว่างประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.9 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส่งเสริมการน าเข้าและสง่ออกสินค้าปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.11 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านสง่เสริมและพฒันาการปศุสัตว์ 94 
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ตัวชี้วัดที่ 2.11.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแปลงใหญ่ (ระดับเขต) 98 
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านพฒันาสุขภาพสัตว์ 108 
ตัวชี้วัดที่ 2.12.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ (GFM) 108 
ตัวชี้วัดที่ 2.12.2 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี้ยงไกช่นที่มีระบบป้องกันโรค 112 
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สัตว์ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกตอ้ง เที่ยงตรง  
และทันสมัย 
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 สารบัญ (ตอ่)  
   
  หน้า 
ตัวชี้วัดที่ 2.17 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต” 
128 

ตัวชี้วัดที่ 2.18 ระดับความส าเร็จการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 131 
ตัวชี้วัดที่ 2.19 ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ าได้จริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายผลผลิตตาม

เอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
134 

ตัวชี้วัดที่ 2.20 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลโครงการตามนโยบาย 140 
ตัวชี้วัดที่ 2.21 ระดับความส าเร็จของการด าเนินคดีปกครองตามข้อก าหนด ขั้นตอน และระยะเวลาที่

กรมปศุสัตว์ก าหนด 
142 

ตัวชี้วัดที่ 2.22 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ 145 
ตัวชี้วัดที่ 2.23 ร้อยละจ านวนเร่ืองที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
147 

ตัวชี้วัดที่ 2.24 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 150 
ตัวชี้วัดที่ 2.25 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ 
153 

ตัวชี้วัดที่ 2.26 การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไขส่ดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค  
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ตัวชี้วัดที่ 2.33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ (GFM) 176 
ตัวชี้วัดที่ 2.34 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี้ยงไกช่นที่มีระบบป้องกันโรค 179 
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ตัวชี้วัดที่ 2.37 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษารอบระยะเวลาของขั้นตอน

การปฏิบัติราชการ (โรคบรูเซลโลสิส และโรคพิษสนุัขบา้) 
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ด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 
197 
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232 
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237 

ตัวชี้วัดที่ 2.57 จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (กผส.) 239 
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ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
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241 
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บทที่ 1 
กรอบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ  

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว ์

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย หลักการและที่มา วัตถุประสงค์ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 หลักการและที่มา 
1.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  บัญญัติว่า “การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ  
ผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

1.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3) 
ก าหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
องค์กรภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นมืออาชีพ 

1.1.4 กรมปศุสัตว์ ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่างๆ ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ ไปสู่ระดับส านัก/กอง และระดับบุคคล 
ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบในการจัดท าข้อตกลงว่า
ด้วยผลงานและการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับกรมสู่ส านัก/กอง โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อให้ส านัก/กอง มีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.2 เพื่อให้ส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.2.3 เพื่อให้ส านัก/กอง มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน 
 

1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยประเด็นการประเมินผล 4 มิติ มีน้ าหนักรวม ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 50)             มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)  

แสดงผลงานที่บรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 
44) ของกรมปศุสัตว์ และตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชนส์ุขต่อประชาชน 

แสดงการให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการให้บริการที่มีคุณภาพ สรา้งความพงึพอใจแก่
ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
(ร้อยละ 20) 

มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 

แสดงความสามารถในการปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน เชน่ 
การบริหารงบประมาณ การปรับปรุงกระบวนงาน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

แสดงความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงาน เพื่อ
สร้างความพร้อมในการสนับสนนุแผนปฏิบัติราชการและ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3 
 

กรอบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยงาน 
เจ้าภาพหลัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50  
1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์   กพร. 

1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมายตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ (มาตรา 44) ของ
กรมปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 กพร. 

1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากรมปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด
บังคับทีป่ระเมินหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผดิชอบ) 

 กพร. 

2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมาย 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 กพร. 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10  
3 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10) กพร. 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 20  
4 ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน (5) กค. 
5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังาน 

ของหน่วยงาน 
(3) กค. และ สลก. 

6 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน  (8) กพร. 
7 ระดับความส าเร็จของการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 

ของหน่วยงาน 
(4) สลก. กผง. ตสน. 

และ กพร. 
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20  

8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (5) กกจ. 
9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน (5) ศสท. 
10 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน (5) กกจ. 
11 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (5) กวป. 

รวม 100  
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1.4 แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและ 
การติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว ์

1.4.1 ปฏิทินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการภายในกรมปศุสัตว์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วันที ่ กิจกรรมต้องด าเนินการ 
พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดท ากรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการภายใน 

กรมปศุสตัว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ธันวาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ธันวาคม 2560 ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า จดัส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด น้ าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้

คะแนน ในมิติที่ 1 (ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หารือตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัดมิติที่ 2-4 
มกราคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์

การให้คะแนน ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดส่ง (รา่ง) รายละเอยีดตัวช้ีวัดในมติิที่ 1 และกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ให้ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ตรวจสอบความถูกต้อง 

กุมภาพันธ์ 2561 จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการภายในกรมปศุสตัว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  
2561 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดใหม้ีการลงนามค ารับรองการปฏิบัตริาชการภายในกรมปศสุัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่าง ผู้บริหารกรมปศุสตัว์กับผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/หน่วยงาน
เทียบเท่า ภายใต้การก ากับดูแล 

พฤษภาคม – ตุลาคม 
2561 

 ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า สง่รายงานการประเมินผลตนเอง ให้กลุ่มพัฒนาระบบบรหิารดังนี ้
1. รอบ 6 เดือน ส่งรายงานการประเมนิผลตนเองและแผนการปฏิบัติราชการทุกตัวช้ีวัด  

           ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
2.   รอบ 9 เดือน ส่งรายงานการประเมินผลตนเอง ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
3.   รอบ 12 เดือน  

 3.1 ส่งรายงานการประเมินผลตนเองพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 3.2 สิ้นสุดการรับค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ ภายในวันที ่10 ตุลาคม 2561 
 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล นโยบายกรมปศุสัตว์ 
2) การได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย 
3) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และ 

 ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
ตุลาคม 2561 หน่วยงานเจ้าภาพแต่ละตัวช้ีวัด ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตวัช้ีวัดที่รับผิดชอบ ส่งผลการ

ประเมินให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2561 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปรายงานประเมินผลตามค ารับรองภายในกรมปศุสตัว์ เสนอผู้บริหาร
ทราบ  
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1.4.2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมปศุสัตว์ ได้ก าหนดให้หน่วยงานในระดับส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ต้องจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ โดยมีประเด็นการประเมินผลทุกตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด แบบฟอร์มการจัดท าค ารับรองฯ 
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย แบบฟอร์มค ารับรองการปฏิบัติราชการส่วนที่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (อธิบดีกรมปศุสัตว์และ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์) และหัวหน้าหน่วยงานลงนาม พร้อมทั้งเอกสารประกอบท้ายค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดย
หน่วยงานในระดับส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า ที่ต้องจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีจ านวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

ล าดับที ่ หน่วยงาน 
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศสุัตว์ 
3 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
4 ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
5 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
6 ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
7 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
8 ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
9 ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
10 ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
11 ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
12 ส านักงานเลขานุการกรม 
13 กองการเจ้าหน้าที่ 
14 กองคลัง 
15 กองแผนงาน 
16 ส านักกฎหมาย 
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18 ส านักงานปศุสัตว์พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
19 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
20 ส านักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์
21 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
22 กองความร่วมมือด้านการปศุสตัว์ระหว่างประเทศ 
23 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
24 ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบดัโรคสัตว์ 
25 สถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
26 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
27 กองสารวัตรและกักกัน 
28 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ 
29 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลติปศุสัตว์ 
30 ส านักพฒันาพันธุส์ัตว์ 
31 ส านักพฒันาอาหารสัตว์ 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน 
32 กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
33 กองผลิตภัณฑ์ปศสุัตว ์

1.4.3 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
กรมปศุสัตว์ ได้จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายใน เป็น 2 ระดับ คือ  
1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้รับค ารับรอง กับ รองอธิบดีฯ ในฐานะผู้ให้ค ารับรอง 
2. อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีฯ ในฐานะผู้รับค ารับรอง กับ หัวหน้าหน่วยงานในระดับส านัก/กอง/

หน่วยงานเทียบเท่า ในฐานะผู้ให้ค ารับรอง 
ทั้งนี้ ค ารับรองฯ ดังกล่าวจัดท าเป็น 2 ฉบับ ส าหรับเก็บไว้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีฯ ผู้รับค ารับรอง 

จ านวน 1 ฉบับ เก็บไว้ที่หน่วยงานผู้ให้ค ารับรองฯ จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวัดผลการปฏิบัติราชการว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้เสนอมาหรือไม่เพียงใด 

1.4.4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง ตามค ารับรองฯ รายตัวชี้วัด ตามแบบ

รายงานที่กรมปศุสัตว์ก าหนด โดยส่งรายงานถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
- งวดที่ 1 ผลงาน รอบ 6 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
- งวดที่ 2 ผลงาน รอบ 9 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
- งวดที่ 3 ผลงาน รอบ 12 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 

1.4.5 วิธีการประเมินผลการด าเนินงาน  
1) หน่วยงานท าการประเมินผลตนเองและรายงานการประเมินผลตนเอง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ 
2) ประเมินผลโดยเจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
3) คณะกรรมการฯ 

1.4.6 หลักเกณฑ์การจดัสรรสิง่จูงใจ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากองให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด และเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรสิ่งจูงใจประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1. จัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง ที่มีผลการประเมินคะแนนรวมเฉลี่ย 
ตั้งแต่ 3.00 คะแนน ขึ้นไป โดยจะน าผลการประเมินคะแนนของหน่วยงานไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสรรเงินรางวัล
ประจ าปี 

2. ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่ากอง จะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลาที่ก าหนด หากส่งล่าช้ากว่าที่ก าหนด จะต้องถูกหักคะแนน
ร้อยละ 0.01 คะแนนต่อวัน (จากผลคะแนนที่ได้รับเฉลี่ยรวม นับเฉพาะวันท าการ) 
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บทที่ 2 
วิธีการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว ์

 

 ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ มีน  าหนักรวม  
ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี  

ประเด็นการประเมินผลการปฏบิัติราชการ น  าหนัก (%) 
   - มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 50 
   - มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 10 
   - มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   20 
   - มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 20 
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ตัวชี วัดที่ 1 การบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว ์
ตัวชี วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี วัดที่ 1.1.1 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ : ค่าเฉลี่ยน  านมดิบของประเทศไทย (กิโลกรัม/ตัว/วัน) 
หน่วยวัด : กิโลกรัม/ตัว/วนั 
เป้าหมาย : 12.27 กิโลกรัม/ตัว/วัน  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์ และส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 และ 10 
ค าอธิบาย :  

 ผลผลิตน  านมดิบของประเทศไทย หมายถึง ปริมาณน  านมดิบที่ผลิตได้จากแม่โคนมทั่วประเทศที่ให้น  านม
หน่วยเป็นกิโลกรัม 

 ค่าเฉลี่ย หมายถึง ปริมาณน  านมดิบทั งหมดที่ผลิตได้จากแม่โคนมภายในประเทศ ต่อจ านวนแม่โคนมที่ให้
น  านมในแต่ละวัน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ค่าเฉลี่ยน  านมดิบของประเทศไทย (กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)” 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ค่าเฉลี่ยน  านมดบิของประเทศไทย (กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)” ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์  
ที่หน่วยงานรับผดิชอบ 
สูตรการค านวณ    
 
 
 

 
  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ค่าเฉลี่ยน  านมดิบของประเทศไทย (กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) 11.80 11.918 12.036 12.154 12.27 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 เก็บข้อมูลปริมาณน  านมดิบจากโคนมที่ให้น  านมทั งหมดของฟาร์มทั่วประเทศ โดยรวบรวมจากศูนย์รวบรวม
น  านมดิบในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 หารด้วยโคก าลังรีดนม 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจารุวัฒน์  นุตเดชานนัท ์ 098-267-7471 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว ์

0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเอกชัย  ก่อเกียรติสกุลชัย 0-2653-4444 ต่อ 3113 

น  านมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน = 
 

           (น  านมดิบ/โคก าลังรีดนม)1+(น  านมดิบ/โคก าลังรีดนม)2+(น  านมดิบ/โคก าลังรีดนม)3+(น  านมดิบ/โคก าลังรีดนม)n 
                                                                     n 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.2 จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 13,000 ราย 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :  

 เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer ซึ่งเป็นบุคคลที่
มีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่สามารถใช้องค์ความรู้และข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณสินค้าตามความต้องการของตลาดนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 

 เกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น 
Young Smart Farmer มีการบริหารจัดการ การเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชิง
ผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดยในปี 2561 มีแผนการส่งเสริมให้
เกษตรกรเป็น Smart Farmer จะกระจายลงส่วนราชการที่รับผิดชอบ ตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกรมปศุสัตว์มีเป้าหมายจ านวน 13,000 ราย 

 จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนเกษตรกรที่
เป็น Smart Farmer” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer” 

ตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 
กรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

12 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer” ตัวชี วัด 
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกรมปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer 80 85 90 95 100  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก 

2. นางสาวนชุรา บญุทา 
0-2653-4444 ต่อ 3361 
0-2653-4444 ต่อ 3361 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.3 ร้อยละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 30 (46 ฟาร์ม) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ หมายถึง ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ 
 ร้อยละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ร้อย

ละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 
44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ร้อยละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น” 

ตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ  
กรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ร้อยละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศสุัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น” ตัวชี วัด 

ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกรมปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เพิ่มขึ น 0% 7.5% 15% 22.5% 30%  

เงื่อนไข : 
ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ ตาม มกษ. ที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. ส านักงานปศุสัตว์เขตจัดส่งข้อมูลและผลการตรวจประเมินมาที่ กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สพส. 
2. กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สพส. รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
3. เมื่อมีมติได้รับการรับรองแล้ว กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์จะรวบรวมและสรุปข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว ์
0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายพลกฤษณ์ อุ้ยตา 
2. นางสาววันวสิาข์ แย้มมีกลิน่ 

0-2653-4444 ต่อ 3153 
0-2653-4444 ต่อ 3153 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.4 ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (กสส.) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว ์
น  าหนัก  : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 แปลงใหญ่ หมายถึง การรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียวกัน 
แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พื นที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพที่จะพัฒนา
ในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้ เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการมีส่ วนร่วมตลอด
กระบวนการพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิตและ
การตลาด สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งขนาดพื นที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี  

1) ข้าว พืชไร่ ปาล์มน  ามัน และยางพารามีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย วิธีการค านวณในส่วนนี เป็นดังนี  

- โค 1 ตัว เท่ากับ 0.65 หน่วย   - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.70 หน่วย   
- แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย  - สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย 
- ผึ งพันธุ/์ผึ งโพรง/ชนัโรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย - จิ งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ 0.6 หน่วย 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมายถึง การลด
ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น การเพิ่มผลผลิตต่อพื นที่และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต (GAP) ตรงตาม
ความต้องการของตลาด เมื่อเทียบกับที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการด าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อ
เทียบกับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจากการท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ต้นทุนการผลิตที่ลดลงของทุกแปลง 

 ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ น หมายถึง ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื นที่ที่
เพิ่มขึ นจากการด าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตร
ต่อพื นที่จากการท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ น
ของทุกแปลง 

 ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น หมายถึง ราคาผลผลิตที่เพิ่ มขึ นจากการด าเนินงานตาม
แนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตสินค้าเกษตรจากการท าเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ นของทุกแปลง  

 ร้อยละของแปลงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต หมายถึง จ านวนแปลงของเกษตรกร
ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต เมื่อเทียบกับจ านวนแปลงของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่สามารถตรวจรับรองได้
ทั งหมดในแปลงใหญ่นั นๆ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของแปลงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของ
ทุกแปลงที่สามารถตรวจรับรองได้ 
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 ระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานนั นๆ 

 แปลงของเกษตรกรที่สามารถตรวจรับรองได้ คือ 
1) เป็นแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ 
2) เป็นสินค้าที่สามารถตรวจรับรองมาตรฐานได้ 

 จ าแนกชนิดสินค้าในแปลงใหญ่ตามเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น 2 กลุ่มดังนี  

- กลุ่มที่ 1 สินค้าเกษตรที่ไม่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ อ้อย ยางพารา เป็นต้น 

- กลุ่มที่ 2 สินค้าเกษตรที่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล 
ข้าว พืชอาหาร สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 

 ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตร

แปลงใหญ่” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

   Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
    Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
    Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
    Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 “ผลการด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การถ่วงน  าหนักตัวชี วัดย่อย : การค านวณคะแนนจะใช้การถ่วงน  าหนักและสูตรการค านวณ ดังนี  

ตัวชี วัด 
(i) 

ร้อยละ
น  าหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบั 
ร้อยละของผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน  าหนัก 
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของต้นทุนการผลติที่
ลดลงจากการด าเนนิงานตาม
แนวทางส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับการท า
การเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C1 (W1  x C1) 

2. ร้อยละของผลผลิตสนิค้า
เกษตรที่เพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับ
การท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C2 (W2 x C2) 

3. ร้อยละของแปลงที่ได้ราคา
ผลผลติเพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับ
การท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C3 (W3 x C3) 

4. ร้อยละของแปลงที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต 

0.25 20 30 40 50 60 C4 (W4 x C4) 

น  าหนักรวม ∑Wi = 
1 

คะแนนรวม  ∑(Wi x Ci) 

 

หมายเหตุ : ค านวณจากค่าเฉลี่ยของทุกแปลง 
 

2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก เท่ากับ 
                                     หรือ       
 
 
 

∑(Wi x Ci) 
∑Wi 

(W1 x C1) + (W2 x C2) 
W1 + W2 
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ระดับ เกณฑ์การพจิารณาคะแนน 
โดยที่ : 
      W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี วัด และผลรวมของน  าหนักของทุกตัวชี วัด (∑Wi = 1) 
      C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบ กับส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด ตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์
มอบหมาย    
      I  หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต 
 

3. การค านวณคะแนนที่ได้ : 
คะแนนที่ได ้ เกณฑ์การให้คะแนน 

0.0 ∑(Wi x Ci) = 1 
                             ∑Wi 

0.5 ∑(Wi x Ci) = 2 
                             ∑Wi 

1.0 ∑(Wi x Ci) = 3 
                             ∑Wi 

1.5 ∑(Wi x Ci) = 4 
                             ∑Wi 

2.0 ∑(Wi x Ci) = 5 
                             ∑Wi  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. สรุปผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.5 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย :  

 เป็นตัวชี วัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

การประเมินผล แบ่งเป็น 2 ตัวชี วัดย่อยดังนี  
 

ตัวชี วัด น  าหนัก 
1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 20 
2. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.5 (1) การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานเลขานุการกรม 
น  าหนัก : ร้อยละ 20  
ค าอธิบาย :  

 การวัดผลตัวชี วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย ได้แก่ 
1) ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  เป็นการวัดผลการ

ด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/
จ านวนครั ง ในการเผยแพร่ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน 

2) ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์  (ถ้ามี) เป็นการวัดผลการด าเนินการของส่วน
ราชการ ในการชี แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี แจงประเด็น
ข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการชี แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ให้ได้ร้อยละ 
100 ในแต่ละรอบการประเมิน 

  การสร้างความรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติ
ผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” ตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมนิผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสตัว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
1. ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 1 คะแนน 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรบัรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

80 85 90 95 100 

 
2. ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 1 คะแนน (หากไม่มีให้น าคะแนนไปรวมกับ ข้อ 1) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 80 85 90 95 100  

หมายเหตุ : ส านักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบในการบริหารจดัการภาพรวมของกรมปศุสัตว์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองแผนงาน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด 1. โฆษกกรมปศุสัตว์ 

2. เลขานุการกรม 
0-2653-4444 ต่อ 1311 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวจิรภา วงษ์สุข 0-2653-4444 ต่อ 3353 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.5(2) ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (แผนการสร้างความรบัรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ปี 2561) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : เจ้าภาพหลักตัวชี วัด และ หนว่ยงานที่มีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 (หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ) ส านักกฎหมาย ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน ส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
ค าอธิบาย :  

 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  หมายถึง การวัดผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณ/
จ านวนครั ง ในการเผยแพร่ตามประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วน
รับผิดชอบด าเนินการ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน” 
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรบัรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

80 85 90 95 100 

 
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มสี่วนรบัผิดชอบด าเนนิการ ประเมนิผลเฉพาะกิจกรรมที่รับผิดชอบด าเนินการ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน  
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักงานเลขานุการกรม 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด เลขานุการกรม 0-2653-4444 ต่อ 1311 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวจิรภา วงษ์สุข 0-2653-4444 ต่อ 3353 

 

ส านักกฎหมาย  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายวรฉัตร วิรัชลาภ 0-2653-4444 ต่อ 1415 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวสุจรีย์ สงรักษ์ 0-2653-4444 ต่อ 1415 
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ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์ 

0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด 
โรคสัตว์ 

0-2653-4444 ต่อ 4126 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์ 0-22159-0406-7 ต่อ 101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองสารวัตรและกักกัน  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 0-2501-3473 ต่อ 104 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสมพล ไวปัญญา 0-2501-1147 ต่อ 110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวอภินันท์ จินดานิรดุล 0-2501-1147 ต่อ 110 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว์ 

0-2967-9798 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคณุภาพสินคา้ 
ปศุสัตว ์

0-2967-9741 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 0-4431-1476 ต่อ 1144 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
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สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0-2653-4444 ต่อ 5011 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 

2. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 
3. นางสาวจตุพร ปัดถา 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.6 การพัฒนานวัตกรรม ผลงาน: การผลิตข้าวโพดหมักเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์การ การด าเนินงาน และการให้บริการ 
อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา : ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 การพัฒนานวัตกรรม หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การพัฒนานวัตกรรม ผลงาน: การผลิตข้าวโพดหมักเชิงพาณิชย์

ของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การพัฒนานวัตกรรม ผลงาน: การผลิตข้าวโพดหมักเชิงพาณชิย์ของเกษตรกร
ในจังหวัดนครราชสีมา” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของ 
กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ผลการประเมินคุณภาพของ
นวัตกรรม 

40 50 60 70 80 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ : 

1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบริหารจัดการ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน  
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอานุภาพ เส็งสาย 0-2501-1147 ต่อ 115 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสุขุม สุขเกษม 0-2501-1147 ต่อ 115 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 

2. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 
3. นางสาวจตุพร ปัดถา 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.7 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปี 2561) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเลขานุการกรม กองสารวัตร
และกักกัน ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ส านักควบคุม ป้องกัน และ
บ าบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 (กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
 ร้อยละ 10 (ส านักงานเลขานุการกรม และกองสารวัตรและกักกัน) 
 ร้อยละ 5 (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ส านักควบคุม 
ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และส านักพัฒนาอาหารสัตว์) 
ค าอธิบาย :  

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เห็นชอบ
กับเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนราชการมีการพัฒนาและปรับปรุง  
การท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวมอย่างน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น  
การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั นตอนการท างาน
และปริมาณงานที่ซ  าซ้อน เป็นต้น 

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับ
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผดิชอบด าเนินการ 
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละการด าเนินการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละการด าเนนิการตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด าเนินการ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

80 85 90 95 100 

 
หมายเหตุ : หน่วยงานที่มสี่วนรบัผิดชอบด าเนนิการ ประเมนิผลเฉพาะกิจกรรมที่รับผิดชอบด าเนินการ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการด าเนนิงานการพฒันาประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานประจ าเดือน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองคลัง 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองคลัง 0-2563-4444 ต่อ 1611 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
การลดพลังงาน (ไฟฟ้า
และน  ามัน) 
 
การลดกระดาษ 
 
 
การประหยัด
งบประมาณ 
 
การพัฒนาระบบ e-
payment เพื่อป้องกัน
การทุจริตจาก
ค่าธรรมเนียม 

 
1. นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์ 
2. นางสาวธนะศรี อ่อนศรี 
 
1. นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์ 
2. นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย 
 
1. นางสาววันทนา ยรรยงยศ 
2. นางสาวสุนิสา ศรีทอง 
 
1. นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ 
2. นางสาวจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล 

 
0-2653-4444 ต่อ 1643 
0-2653-4444 ต่อ 1642 
 
0-2653-4444 ต่อ 1643 
0-2653-4444 ต่อ 1644 
 
0-2653-4444 ต่อ 1643 
0-2653-4444 ต่อ 1645 
 
0-2653-4444 ต่อ 1633 
0-2653-4444 ต่อ 1634 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

0-2653-4461 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักงานเลขานุการกรม 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด เลขานุการกรม 0-2653-4444 ต่อ 1611 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายชวาล ช่างทอง 0-2653-4444 ต่อ 1344 

กองสารวัตรและกักกัน 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 0-2501-3473 ต่อ 104 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 

0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์ 0-22159-0406-7 ต่อ 101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด
โรคสัตว์ 

0-2653-4444 ต่อ 4126 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์ 

0-2967-9798 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอานุภาพ เส็งสาย 0-2501-1147 ต่อ 115 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจีระศักดิ์ ชอบแต่ง 0-2501-1147 ต่อ 115 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 

2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.8 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (แผนงาน/แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ ปี 2561) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองแผนงาน กองคลัง และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ก าหนดตามสัดส่วนของจ านวนตัวชี วดัที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย :  

 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ตามภารกิจ/บทบาทของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ นจริงในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS ซึ่งส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีการคัดเลือกดังนี  (1) 
วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย ซึ่งเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการ 
มีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายส าคัญ/นโยบายเร่งด่วน การปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร ประกอบด้วย 10 โครงการ ดังนี  
 

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี วดั เป้าหมายรอบที่ 1 เป้าหมายรอบที่ 2 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
1. โครงการส่งเสรมิอาชีพดา้นการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสตัว์ 
1.1 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 

(รวมทั งปี 1,850 ราย) 

1,110 ราย 21,399,600 740 ราย 968,500 กสส. 

2. โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์  714,674,300  134,133,100 สทป. และ 
สคบ. 

กิจกรรม 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสตัว ์
2.1 จ านวนสัตวพ์ันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 

 (รวมทั งปี 220,000 ตัว) 

 
118,400 ตัว 

  
101,600 ตัว 

  
สทป. 

2.1.1 ผสมเทียมโค/กระบือ/สุกร/แพะ 
(รวมทั งปี 220,000 ตัว) 

118,400 ตัว  101,600 ตัว  สทป. 

2.1.2 พัฒนาอาหารสัตว ์(โคเนื อ/โคนม/กระบือ/แพะ) : การ
จัดการอาหารสัตว์เพือ่แก้ไขปัญหาคุณภาพน  านมดิบในฟาร์ม
เกษตรกร (FMMU) 

    สอส. 

1) สร้างฟาร์มต้นแบบแก้ไขปัญหาคุณภาพน  านม 
(รวมทั งปี 110 ฟาร์ม) 

     

2) ส ารวจ บริการและให้ค าแนะน าฟารม์เกษตรกรจัดการ
ด้านอาหารสัตว ์

(รวมทั งปี 2,080 ฟาร์ม) 

     

3) บริการวิเคราะห์คุณภาพน  านม 
(รวมทั งปี 1,100 ตัวอย่าง) 

     

4) บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว ์
(รวมทั งปี 251 ตัวอยา่ง) 

     

กิจกรรม 2 : การพัฒนาสุขภาพสตัว ์
2.2 จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

(รวมทั งปี 25.9 ล้านตัว) 

 
23 ล้านตัว 

 
 

 
22.9 ล้านตัว 

 
 

 
สคบ. 

1) จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  
1.1) ไข้หวัดนก (เฉลี่ย 4 รอบ) 20,000,000 ตัว 
1.2) โค กระบือ แพะ แกะ 5,800,000 ตัว 
1.3) สุกร 100,000 ตัว 

    สคบ. 

2) ตรวจสอบ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ GFM และ
สถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและท าลายเชื อโรคตาม

    สคบ. 
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โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี วดั เป้าหมายรอบที่ 1 เป้าหมายรอบที่ 2 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

(รวมทั งปี 1,545,000 แหง่ : 3 รอบๆ ละ 515,000 แห่ง) 
3) จ านวนตวัอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ (AEC) 

(รวมทั งปี 27,700 ตัวอย่าง) 
    กสก. 

4) ท าลายเชื อโรคยานพาหนะผา่นจุดตรวจ (สัตวป์ีก) 
(รวมทั งปี 50,000 คัน) 

    กสก. 

5) จ านวนตวัอย่างที่ตรวจวินิจฉยัและชนัสูตรโรคสัตว์ 
(รวมทั งปี 274,350 ตัวอย่าง) 

    สสช. 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
(รวมทั งปี 43,350 แห่ง) 

22,425 แห่ง 439,643,300 20,925 แห่ง 
 

89,266,100 สพส. และ 
อยส. 

กิจกรรม : ตรวจรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3.1 สถานประกอบการสินค้าที่ได้รับบรกิารตรวจประเมิน
มาตรฐาน 
1) สพส. 21,334 แห่ง 
2) อยส. 21,763 แห่ง 

 
 
 

 
 
 

43,350 แห่ง 
 
 

 
 
 

 
 

สพส. 
อยส. 

3.2 จ านวนตัวอยา่งที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  332,880 
ตัวอยา่ง 

  

1) สตส. 208,030 ตัวอย่าง     สตส. 
2) สพส. 59,670 ตัวอย่าง     สพส. 
3) อยส. 63,780 ตัวอยา่ง     อยส. 
4) สสช. 1,400 ตัวอย่าง/680 ตัวอย่าง     สสช. 
5) กสก. 41,160 ตัวอยา่ง      กสก. 
6) กสก. เก็บตวัอย่างปัสสาวะและอาหารสุกรและโคขุนจาก
ฟาร์ม 7,760 ตัวอยา่ง 

    กสก. 

7) กสส. ตรวจสอบปริมาณน  านมดิบ ณ ศูนย์รวมนม/
สหกรณ์ 209 แห่ง 

    กสส. 

กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดา้นปศุ
สัตว ์
3.3 จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศสุัตว์ที่ได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

(รวมทั งปี 250 แห่ง) 

    สพส. 

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(รวมทั งปี 12,500 ราย) 

8,300 ราย 114,066,700 4,200 ราย 25,924,800 กพก. 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
4.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

(รวมทั งปี 12,500 ราย) 

 
 

8,300 ราย 

 
 

114,066,700 

 
 

4,200 ราย 

 
 

25,924,800 

 
 

กพก. 

4.2 จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

(รวมทั งปี 120,000 ตัว) 

    สคบ. 

5. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

(รวมทั งปี 15,800 ราย) 

8,268 ราย 85,602,600 7,532 ราย 11,140,000  

กิจกรรม 1 : เพิ่มประสทิธิภาพการผลติให้กับเกษตรกรใน
พื นที่ที่มีความเหมาะสม  
5.1 จ านวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการ
เลี ยงกระบือ 

(รวมทั งปี 10,000 ราย) 

    สทป. 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี วดั เป้าหมายรอบที่ 1 เป้าหมายรอบที่ 2 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
5.2 จ านวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(จ านวนฟาร์มโคนมที่ได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเลี ยงโคนม) 

(รวมทั งปี 5,800 ราย) 

    สคบ. 

กิจกรรม 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการผลติให้กับเกษตรกรใน
พื นที่ที่ไม่เหมาะสม 
5.3 จ านวนพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว ์

(รวมทั งปี 75,000 ไร่) 

     
 

กสส. 

กิจกรรม 3 : ปรบัโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
5.4 จ านวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 

(รวมทั งปี 1 ชนิด) 

    กสส. 

5.5 จ านวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการ
เลี ยงกระบือ 

(รวมทั งหมด 4,835 ราย) 

    กสส. 

6. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 
6.1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 

 (รวมทั งปี 882 ศูนย์) 

882 ศูนย ์ 19,310,600 - 546,600 กสส. 

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart 
Farmer) 
กิจกรรม 1 : สร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ง 
7.1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถา่ยทอดองค์ความรู้เข้าสู่
ระบบ Smart Farmer 

(รวมทั งปี 13,000 ราย) 

13,000 ราย 14,136,800 - 
 

784,800 กสส. 

8. โครงการปรบัปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
กิจกรรม 1 : ปรบัปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
8.1 จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ได้รับการขึ นทะเบียน
เกษตรกร 

(รวมทั งปี 2,800,000 ราย) 

1,960,000 
ราย 

7,053,600 840,000 ราย 
 

3,778,200 ศทส. 

9. โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี ยงโค กระบือ เพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยนื 
กิจกรรม 1 : พัฒนาต้นแบบการเลี ยงโค กระบือ เพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยนื 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
9.1 จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ 
(รวมทั งปี 30 ฟาร์ม) 

30 ฟาร์ม 9,114,400 - 
 

1,491,100 สอส. 

10. โครงการเกษตรอินทรีย์ 
(รวมทั งปี 70 ฟารม์) 

49 ฟาร์ม 5,524,300 21 ฟาร์ม 
 

2,111,400 สพส. 

กิจกรรม 1 : ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย ์
10.1 จ านวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 

(รวมทั งปี 70 ฟาร์ม) 

 
49 ฟาร์ม 

 
 

 
21 ฟาร์ม 

 

 
 

 
สพส. 

10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ยื่นขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย ์

(รวมทั งปี 140 ราย) 

    กสส. 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี วดั เป้าหมายรอบที่ 1 เป้าหมายรอบที่ 2 หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
ผลผลิต การเบิกจ่าย 

(บาท) 
10.3 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Focus Group)  

(รวมทั งปี 90 ราย)  
- ส่งเสริมให้มีปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  

(รวมทั งปี 18,000 ตัว) 

    สพพ. 

10.4 สนับสนุนกล้าพันธุ์ถัว่ลิสงเถาฟลอลิเกรซให้ผู้เลี ยงสัตว์
ปีกระบบอินทรยี ์

(รวมทั งปี 55 ฟาร์ม) 
- สนับสนุนท่อนพันธุ์หญา้ให้ผู้เลี ยงโคนมระบบอินทรีย์ 

(รวมทั งปี 12 ฟาร์ม) 
- สร้างศูนย์เรียนรู้พืชอาหารสัตวอ์ินทรีย ์

(รวมทั งปี 3 แห่ง) 

    สอส. 

 

 โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยใช้มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และ
องค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4  จัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักกรมปศุสัตว์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยทุธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของผลผลิตและผลการเบกิจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ” ที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 
ร้อยละของผลผลิตและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของแต่ละโครงการ 

ต่ ากว่า 70% 70 – 89.99% 90 – 100% 

 
หมายเหตุ : การพิจารณาคะแนนระดับ 5 ดังนี  

1. กองแผนงาน กองคลัง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเมนิผลในภาพรวมทั ง 10 โครงการ 
2. หน่วยงาน ประเมินผลเฉพาะโครงการที่รับผิดชอบด าเนนิการ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองแผนงาน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองแผนงาน 0-2653-4444 ต่อ 2211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายไพโรจน์  จิ วบุญสร้าง 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
0-2653-4444 ต่อ 2241 
0-2653-4444 ต่อ 2251 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

38 
 

กองคลัง 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองคลัง 0-2653-4444 ต่อ 1611 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาววันทนา ยรรยงยศ 

2. นางสาวสุนิสา ศรีทอง 
0-2653-4444 ต่อ 1643 
0-2653-4444 ต่อ 1645 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวจตุพร  ปัดถา 0-2653-4444 ต่อ 1512 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ์
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต 
ปศุสัตว์ 

0-2967-9798 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด 
โรคสัตว์ 

0-2653-4444 ต่อ 4126 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอานุภาพ เส็งสาย 0-2501-1147 ต่อ 115 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสวลี แสนทวีสุข 0-2501-1147 ต่อ 115 

กองสารวัตรและกักกัน 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 0-2501-3473 ต่อ 104 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
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ส านักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว ์
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์ 

0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์ 0-22159-0406-7 ต่อ 101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคณุภาพสินคา้ 
ปศุสัตว ์

0-2967-9741 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรม
พิเศษ 

0-2653-4444 ต่อ 5011 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3213 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

0-2653-4925 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร 
2. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ 
3. นางอุทุมพร รัตนวงศ์กฤตานน 

0-2653-4444 ต่อ 2341 
0-2653-4444 ต่อ 2341 
0-2653-4444 ต่อ 2341 
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ตัวชี วัดที่ 1.1.9 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การของกรมปศุสัตว์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย : 

 ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพื่อพลิกโฉม 
(transform) ให้สามารถเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted 
Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
การท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะและ
ทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

 การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากขึ น 
มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (Outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ทบทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ 

1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 
2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และตอบโจทย์ 

 ประชาชนผู้ให้บริการบน Digital Platform 
3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 
4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจ และการ  

 ปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  
 การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organization Transformation Plan) ตามตัวชี วัดนี  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะห์ความส าคัญการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบาย
ที่ส าคัญของประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการ
เตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต โดยการ
ก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model และการปรับบทบาทไปสู่ Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันทั งส่วนภารกิจหลัก 
(Core function) และภารกิจรอง (Non-core function) เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
ของกรม โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ทั งในส่วนโครงสร้าง หน่วยงานที่มีความกระชับ
คล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานที่ใช้ digital platform เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื อต่อสภาพการท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัล
อนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบ การท างานใหม่ของ
หน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่และอ านาจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสร้างและอัตราก าลัง เป็นต้น 

โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย

ใช้มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
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Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุ ง ทั งในระดับกระบวนงาน
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ” ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ” ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ค่าคะแนน การพิจารณาคะแนน 
1 แผนปฏิรูปองค์การของกรมปศสุัตว์ภายในวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
2 แผนปฏิรูปองค์การของกรมปศสุัตว์ฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้รับการปรบัปรุงตาม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิภายในวันที่ 30 กันยายน 2561  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. แผนปฏิรูปองค์การของกรมปศุสัตว ์
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน  

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี วัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากรมปศุสัตว์ 
ตัวชี วัดที่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลการส ารวจครั งที่ 2 > ผลส ารวจครั งที่ 1 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย : 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั งภาครัฐและ
เอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั งทางบวกและทางลบ ทั งทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี   
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
2) ด้านขั นตอนการให้บริการ  
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 3 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของทุกหน่วยงาน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงา น
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลต่างของภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ระหว่างปี 2560 และปี 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลต่างของภาพรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ
หน่วยงานภายในกรมปศสุัตว์ ระหว่างปี 2560 และปี 2561 ดังนี  

ค่าคะแนน ระดับความพงึพอใจ 
0 ผลการส ารวจปี 2561 < ผลการส ารวจปี 2560 
1 ผลการส ารวจปี 2561 = ผลการส ารวจปี 2560 
2 ผลการส ารวจปี 2561 > ผลการส ารวจปี 2560  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนการด าเนินการเพื่อส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ 
2. รายงานผลการส ารวจความคดิเห็นของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน  

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว 0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.2 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการปรบัปรุงกระบวนงาน จ านวน 66 ผลงาน 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย :  

 การปรับปรุงกระบวนงาน หมายถึง การปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ น สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนงาน การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง เป็นต้น 

 กระบวนงาน หมายถึง กระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก/กอง  
ซึ่งมีผลผลิตส่งมอบต่อผู้รับบริการ 

 มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เช่น ระยะเวลาของกระบวนงาน  
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ น ความคุ้มค่าของกระบวนงานเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น โดยมีวิธีการวัดจากการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้ก าหนดไว้ในกระบวนงานหลัก 

 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง ขั นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์งานบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ 

การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เคร่ืองมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ ที่น าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนนิการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มคีวามสอดคล้องและเปน็ไปในทศิทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เปา้หมาย แผน การด าเนนิงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง และมีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มคีวามน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเปา้หมายของ

หน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
 การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนงาน และมีความเหมาะสมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการ
ปรับปรุงกระบวนงาน 

34 
ผลงาน 

42 
ผลงาน 

50 
ผลงาน 

58 
 ผลงาน 

66 
ผลงาน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. สรุปผลข้อมูลการปรับปรุงกระบวนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิ บัติงาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 

2. นางสาวจารุวรรณ ชัยหนูแก้ว 
0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.3 ระดับความส าเร็จในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : รายงานการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของกรมปศุสัตว์ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ  
กรมปศุสัตว์จัดให้มีขึ น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  ความส าเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของกรมปศุสัตว์ในการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
(ข้อ 6) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ได้ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 

  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ นและมีผลท าให้หน่วย  
รับตรวจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั งไว้ได้ 

  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ขององค์การ 

  ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี    
1) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ

ตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) พิจารณาในเร่ืองฐานะทางการเงิน งบประมาณ 
3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั นตอน 

โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
4) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อการถูกร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

  การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการต้องมีขั นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั นตอน คือ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสีย่ง 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม 
4. การติดตามรายงานและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 
5. การทบทวนการบริหารความเสีย่งโดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน 

 ระดับความส าเร็จในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
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 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ได้ภายในเวลา 

ที่ก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจนโดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 พิจารณาจาก การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี  
    1. ความครบถ้วน ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนความครบถ้วน 
ครบถ้วน ไม่ครบ 

1.1 จ านวน 33 หน่วยงาน 0.10 0 
1.2 รายงานสมบูรณ์     
     1.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 
     1.2.2 แบบติดตาม ปย.2 0.10 0 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
     1.2.3 แบบติดตาม ปอ.3 0.10 0 
     1.2.4 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 

 

    2. ความตรงเวลา ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนความตรงเวลา 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 
ส่งรายงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0  

ระดับ 5 พิจารณาจาก การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี  
    1. ความครบถ้วน ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนความครบถ้วน 
ครบถ้วน ไม่ครบ 

1.1 จ านวน 33 หน่วยงาน 0.10 0 
1.2 รายงานสมบูรณ์     
     1.2.1 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 
     1.2.2 แบบ ปย.1 ปย.2 และแบบติดตาม ปย.2  0.10 0 
     1.2.3 แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ.3 0.10 0 
     1.2.4 ปส. 0.10 0 

 

    2. ความตรงเวลา ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนความตรงเวลา 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 
ส่งรายงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0  

หมายเหตุ หน่วยงานที่รบัผิดชอบจะใช้คะแนนผลการประเมินรว่มกัน โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานรับผดิชอบใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ดงันี   
กองแผนงาน 
 1. แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1) แผนบริหารความเสี่ยงส านกั/กอง ปี 61 
1.2) แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปี 61 

2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2.1) ส านัก/กอง  

 - รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 61)  
 - รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 61)   

2.2) กรมปศุสัตว์  
            - รอบ 6 เดือน (ณ 31 มี.ค. 61)   
  - รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 61)  
ส านักงานเลขานุการกรม 
 1. รายงานผลการควบคุมภายใน 
 1.1) แบบ ปย. (ระดบัส่วนงานยอ่ย : ส านัก/กอง 33 หน่วยงาน) รายงาน 2 รอบ ส่ง สลก. 
 - รอบ 6 เดือน ส่งแบบติดตาม ปย.2 ของปี 2560 (ณ 31 มีนาคม 2561) ส่ง สลก.  
ภายในวันที่ 5 เม.ย. 61 
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 - รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 61) ส่งแบบฟอร์ม 4 แบบฟอร์ม ได้แก่ ภาคผนวก ก./แบบ ปย.1/ 
แบบ  ปย.2/แบบติดตาม ปย.2 ส่ง สลก. ภายในวันที่ 5 ต.ค. 61  
 1.2) แบบ ปอ. (ระดับหน่วยรับตรวจ : กรมปศุสัตว์) รายงาน 2 รอบ ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                   - รอบ 6 เดือน ส่งแบบติดตาม ปอ.3 ของปี 2560 (ณ 31 มี.ค. 61) ส่งกระทรวงฯ  
ภายในวันที่ 10 เม.ย. 61  
   - รอบ 12 เดือน (ณ 30 ก.ย. 61) ส่งแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ ภาคผนวก ก./แบบ ปอ.1/ 
แบบ ปอ.2/แบบ ปอ.3/แบบตดิตาม ปอ.3 ของปี 2560 ส่งกระทรวงฯ ภายในวนัที่ 25 พ.ย. 61 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1. ปส. รายงานส่งกระทรวงฯ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 61 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในมิติการบูรณาการให้เป็นเร่ือง

เดียวกัน 
2. ด าเนินการพัฒนาระดับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับตัวชี วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
 

แนวทางการด าเนินการ : 
ส านัก/กอง จ านวน 32 หน่วยงาน ด าเนินการดังนี  

1. แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 ส่ง กผง. 
2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส่ง กผง. 
3. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส่ง สลก. 
 

กรมปศุสัตว์ (กองแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน) ด าเนนิการดงันี  
1. แผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 (กผง.)  
2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (กผง.) 
3. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 ของกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (สลก.) 
4. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) (ตสน.) 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน  
มีความยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้รับผิดชอบ 1. นายฉัตรพณ ไพพินิจ 

2. นางสาวอิสราภรณ์ ชัยมะโน 
3. นางสาวธารารัตน์ มูลิกา 

0-2653-4444 ต่อ 2243 
0-2653-4444 ต่อ 1331 
0-2653-4444 ต่อ 1212-13 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองการเจ้าหน้าที่  
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่รอบการประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
ดังนั น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบัน ยึดถือการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการของทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ต้องมีกระบวนการ ให้ค าแนะน า สอน
งาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลส าเร็จของงาน  ให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทั งนี  
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม 
ดังนั น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้ก าหนดตัวชี วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากรเป็นตัวชี วัดรายบุคคลของผู้บริหาร 

 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer 
เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
การผลิตทางการเกษตร โดยให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา 
และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด มีความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart 
Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer (เจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง) ซึ่ง Smart Officer 
หมายถึง ผู้ที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร 
มีการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการมุ่งน าเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero Waste 
Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาของ
บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด
ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากตัวชี วัด “ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคล” รอบ 12 เดือน 
ของกรมปศุสัตว์ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
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 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสู่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
กองการเจ้าหน้าที่ติดตามประเมนิผล และรายงานความก้าวหนา้การด าเนนิการ เสนอกรมฯ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตวัชี วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจาก “ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาเป็นรายบคุคล” รอบ 12 เดือน ของกรมปศุสัตว์ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาเป็นรายบุคคล 40 45 50 55 60  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
สรุปผลรายงานการพฒันาผู้ใต้บงัคับบัญชาเปน็รายบุคคลของทกุหน่วยงาน 

 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองการเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 0-2653-4435 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางภัทรวรรณ ล่ าดี 

2. นางสาวสุวิชญา ทันตะการ 
0-2653-4444 ต่อ 2151 
0-2653-4444 ต่อ 2151 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : สามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศได้ครบจ านวน 10 ข้อ 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การปรับปรุงสารสนเทศ หมายถึง การมุ่งเน้นเรื่องการจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และด้านประสิทธิภาพมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซด์และระบบ Internet ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน  
ณ ส่วนราชการใน 10 ข้อ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี   

ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างนอ้ยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏบิัติราชการ ซึ่งสนับสนนุการปฏิบัตงิานได้อยา่ง
เหมาะสม 

2. มีระบบสนับสนนุการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการ 

 มีการน าข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการด าเนนิการ และน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน 

3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

 มีการก าหนดผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามแผนการจัดเก็บและ
ตรวจสอบข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลา
ที่เหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) ที่สามารถ Verify 
User name และ Password  

4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ
และทันท่วงท ี

 มีการตรวจสอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะ
น าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ  

5. มีระบบสบืค้นข้อมูลบนเว็บไซตข์อง 
ส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสบืค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ของสว่น
ราชการ ที่สามารถค้นหาได้ถูกตอ้งสอดคล้องกับความต้องการ 
และในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศ
จากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

 มีการน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ น 

7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและ
มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet 
อย่างน้อย 2 ครั ง/สัปดาห์ และในระบบ Internet อย่างน้อย 
1-2 ครั ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งสามารถพิจารณาจากความส าคัญ ปริมาณงาน Transaction 
และสถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึงเส้นทางที่
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อป้องกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ 
และข้อมูลบนเครือข่ายภายในสว่นราชการ 

 มีการติดตั งระบบบนัทึกและตดิตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของส่วนราชการ และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มี
ต่อระบบข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
กระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกที่เสี่ยงต่อ
การท างานของระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนนุ
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (เช่น ไฟ
ไหม้ น  าท่วม แผ่นดนิไหว เปน็ตน้) เพื่อให้สามารถลดความ
เสียหายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ นและด าเนนิการตามแผน 

10.  มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย  มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน 
(Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากต าแหนง่ หรือ
ยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของกรมปศุสัตว์  หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย  
มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

สารสนเทศได้ครบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

58 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของข้อมูลเชิงประจักษท์ี่หน่วยงานสามารถด าเนินการพฒันาและปรับปรุงสารสนเทศ 
ได้ครบ 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 

6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-2653-4925 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวภาณุตา  บุนนาค 

2. นายกิรกนก ยุระชัย  
3. นายวัชรพงส์ ชืน่พิมลชาญกจิ 

0-2653-4444 ต่อ 2342 
0-2653-4444 ต่อ 2342 
0-2653-4444 ต่อ 2342 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 
3. นางสาวจตุพร ปัดถา 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.6 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ ตามค่านิยมของกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” อย่างน้อย 5 ค่านิยม 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองการเจ้าหน้าที่  
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 การประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในด้ านทุนองค์การ 
(Organization Capital) ซึ่งเป็นความสามารถขององค์การที่น ามาใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้น า การอุทิศตนและความมุ่งมั่น
ในการท างาน การท างานเป็นทีม และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้องค์การสามารถ
ด าเนินการได้ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ จึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของ
องค์การทั งด้านกระบวนการท างานภายในให้สูงขึ น และท าให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กรมปศุสัตว์ได้ก าหนด “ค่านิยมของกรมปศุสัตว์” ซึ่งจะเป็นฐานของการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ  โดย
จะเป็นสิ่งที่ก าหนดถึงพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ดังนี   

ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” (ไอ-ทู-สมาร์ท) 
 I : Innovation  มุ่งเน้นนวัตกรรม โดยกรมปศุสัตว์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการของกรมฯ มุ่งสร้างนวัตกรรม
ทางด้านปศุสัตว์ขึ น เพื่อเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญของการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ไทย และเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่ส าคัญ
ส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการปศุสัตว์ไทย 
 I : Integration  บูรณาการการท างาน เจ้าหน้าที่ข้าราชการกรมปศุสัตว์ต้องตระหนักถึงการท างานร่วมกัน  
เป็นทีมในทุกแผนก ทุกเครือข่าย เชื่อมโยง สอดประสานกัน อย่างเป็นระบบ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทั งองค์กร 
 S : Standard  มีมาตรฐาน การมุ่งเน้นความมีมาตรฐานในทุกๆ ภารกิจที่ด าเนินการ ต้องการกระตุ้นให้ทั งกรมปศุสัตว์
ตระหนักถึงความมีมาตรฐานในทุกหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ตั งแต่ งานประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงโครงข่ายการผลิต  
การสร้างตราสินค้า 
 M : Mastery  ท างานอย่างมืออาชีพ กรมปศุสัตว์ต้องตระหนักและระลึกถึงความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอในทุกๆ 
ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการยกระดับการท างานของกรมปศุสัตว์ไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ น 
 A : Agility  คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับบุคลิกภาพของกรมปศุสัตว์ให้มีความคล่องตัวและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยภายนอกที่ยกต่อการควบคุม หากกรมปศุสัตว์และบุคลากรมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ นได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบได้ต่ า 
 R : Responsibility  รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ หนึ่งในหน้าที่หลักของเป็นมนุษย์คือการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการท าหน้าที่ขององค์กรอย่างกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้อง
ตระหนัก เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นส าคัญ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ นในการท างาน 

T : Teamwork  มุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตว์ที่เปลี่ยนไป คือการยึดถือและ
มุ่งมั่นการท างานร่วมกันเป็นทีม ตลอดทั งเครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์ ระหว่างหน่วยงานรัฐ สอดประสานกับภาคเอกชน 
ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มศักยภาพของการท างานในภาค
การปศุสัตว์ทั งระบบ 
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  กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการท างาน
เป็นทีม (Teamwork) เพื่อช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การ ทั งด้านกระบวนการท างานของหน่วยงานในสังกัด 
กรมปศุสัตว์ให้สูงขึ น และท าให้เกิดคุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั น ในปีงบประมาณ 2561 เห็นควร
ก าหนดให้ การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์การจะสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์การหรือหน่วยงานได้ ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมองค์การนั นเหมาะสมกับหน่วยงานนั นๆ ซึ่งความเหมาะสมของ
วัฒนธรรมองค์การของแต่ละหน่วยงาน มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ลักษณะขององค์การ ฯลฯ   
อีกทั ง การจะมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งได้นั นจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน  ความเข้มแข็งของผู้น า ตลอดจนความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ ดังนั น กรมปศุสัตว์จึงให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์พิจารณาเลือกด าเนิน
กิจกรรมที่ต้องการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดขึ นกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานของการประพฤติปฏิบัติให้เกิด
ความก้าวหน้าเป็นวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ ต่อไป โดยให้
หน่วยงานพิจารณาจัดกิจกรรมจาก ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” อย่างน้อย 5 ค่านิยม ทั งนี  เพื่อให้ทัศนคติหรือ
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การ ยอมรับในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์การ ยินดีใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่  เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานและกรมปศุสัตว์  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่กรมปศุสัตว์ก าหนด โดย
พิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ตามค่านิยมของกรมปศุสัตว์ 

“I2-SMART” โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

แนวทางในการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. กองการเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์เสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยก าหนดให้หน่วยงาน (ส านัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พื นที่กทม.) จัดกิจกรรม ดังนี  

     1.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ
กรมปศุสัตว์ 

     1.2 เลือกด าเนินกิจกรรมที่หน่วยงานต้องการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดขึ นกับบุคลากรภายในหน่วยงานและพัฒนาให้
เป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยพิจารณาจัดกิจกรรมจาก ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” อย่างน้อย 5 
ค่านิยม 

2. หน่วยงานจัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน และส่งแผนให้กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3. หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน ตามแบบฟอร์ม และส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดหลักประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน พร้อม
ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการเสนอกรมปศุสัตว์และส่งรายงานผลการประเมินให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสู่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ เสนอกรมฯ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากจ านวนกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ ตามค่านิยมของกรมปศุสัตว์  
“I2-SMART” อย่างน้อย 5 ค่านิยม  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 1.0 2.0 
จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ตามค่านิยมของกรม
ปศุสัตว์ “I2-SMART”  

1 3 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. จัดท าแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้แก่หน่วยงาน (ส านัก/กอง/สนง.ปศข. 1-9 และ สนง.ปศ.พื นที่ กทม.) 

2. แผนการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ติดตาม ประเมนิผล และรายงานความก้าวหนา้การด าเนินการ 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน และของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 
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ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองการเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 0-2653-4435 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์ 

2. นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์ 
3. นางสาวศุนิศา พินธะ 

0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 1.2.7 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : องค์ความรู้ในเร่ืองนวัตกรรมของหน่วยงานที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้และน าเข้าจัดเก็บใน website 
KM DLD จ านวน 32 เร่ือง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 การจัดการความรู ้คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาเป็นระบบ 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ได้ใช้แนวคิดการด าเนินการ
จัดการความรู้ 7 ขั นตอน (KM Process) ได้แก่ ขั นระบุความรู้ ขั นการสร้างและแสวงหาความรู้ ขั นจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
ขั นการประมวลและกลั่นกรอง ขั นการเข้าถึงความรู้ ขั นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และขั นการเรียนรู้ 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ  
ในการจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นครอบคลุมต่อการปฏิบัติงานของกรม  
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมของหน่วยงานที่ผ่านกระบวนการจัดการ

ความรู้และน าเข้าจัดเก็บใน website KM DLD จ านวน 32 เรื่อง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมปศุสัตว์ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1   จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตัวชี วัดที่รับผดิชอบได้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง

ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากร้อยละจ านวนองคค์วามรู้ในเร่ืองนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์ทีน่ าเข้าจัดเก็บใน Website KM DLD 
และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสตัว์ 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมของกรมปศุสตัว์ที่น าเข้า
จัดเก็บใน Website KM DLD 

24 26 28 30 32 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ข้อมูลมาจากการรายงานผลจ านวนองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์ที่น าเข้าจัดเก็บใน Website KM 

DLD และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 1120 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิศาล  ศรีสุริยะ  0-2653-4444 ต่อ 1119 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวชี วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่ างเที่ยงธรรมและ 
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 ความส าเร็จของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พิจารณาจากความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน
ในการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 ที่ได้รับการอนุมัติโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์  โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1   จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตัวชี วัดที่รับผดิชอบได้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ 

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 
4-5 

 
 

พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

80 85 90 95 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการอนุมตัิแล้ว 
2. หนังสือแจ้งกอง/ส านัก/หน่วยรบัตรวจ เร่ือง แจ้งการเข้าท าการเข้าตรวจสอบภายใน 
3. รายงานผลการตรวจสอบที่น าเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ 
4. หนังสือแจ้งกอง/ส านัก/หน่วยรบัตรวจ ตามที่อธบิดี ให้ความเห็นชอบ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
ผู้ประเมินผล :  

1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน) 
0-2653-4418 
0-2653-4444 ต่อ 1211 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 
2. นางสาวธารารัตน์  มูลิกา 
3. นางสาวศันสนีย์  แขนโคกกรวด 
4. นายอิทธิพล  เชยอ่ า 
5. นางสาววัลย์ณรัตน์  โพธิ์เงิน 
6. นางสาวประภาพรรณ  กลิ่นหงวน 

0-2653-4444 ต่อ 1211 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1213 
0-2653-4444 ต่อ 1213 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ของจ านวนชุดรายงานที่ได้รับเพียงวนัที่ 15 กันยายน) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
น  าหนัก : ร้อยละ 12.5 
ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตาม
ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
เช่น กอง/ส านัก ส านักงานปศุสัตว์เขต ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์/สถานี เป็นต้น เพื่อเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบหรือ 
สั่งการให้การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะรายงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ร้อยละความส าเร็จในการสรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของจ านวนเร่ืองที่สรปุและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรือส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน ที่เข้า
ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ตามที่กรมสั่งการเทียบกับจ านวนเร่ืองทั งหมด 
 
 
 
 
 
1. จ านวนเร่ืองที่สรุปและติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด หรือส านักตรวจสอบเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบฯ (1 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละความส าเร็จของจ านวน
เร่ืองที่สรุปและติดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในจงัหวัด หรือ
ส านักตรวจสอบเงินแผ่นดิน 
ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว์ ตามที่กรม 
สั่งการ 

ร้อยละ 80 
ตาม อปส. 
สั่งการ/แจ้ง 

ร้อยละ 85 
ตาม อปส. 
สั่งการ/แจ้ง 

ร้อยละ 90 
ตาม อปส. 
สั่งการ/แจ้ง 

ร้อยละ 95 
ตาม อปส. 
สั่งการ/แจ้ง 

ร้อยละ 100 
ตาม อปส. 
สั่งการ/แจ้ง 

 

 
 
 
 

 

2. จ านวนเรื่องที่สามารถปรับปรุงแก้ไข/ตามผลได้แล้วเสร็จ (1 คะแนน) 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละความส าเร็จของจ านวน
เร่ืองที่สามารถปรับปรุงแก้ไข/
ตามผลได้แล้วเสร็จ 

ผลส าเร็จของ
การปรับปรุง
แก้ไข/ตาม

ผลได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 70 

ผลส าเร็จของ
การปรับปรุง
แก้ไข/ตาม

ผลได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 75 

ผลส าเร็จของ
การปรับปรุง
แก้ไข/ตาม

ผลได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 80 

ผลส าเร็จของ
การปรับปรุง
แก้ไข/ตาม

ผลได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 85 

ผลส าเร็จของ
การปรับปรุง
แก้ไข/ตาม

ผลได้แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 90  

เงื่อนไข : 
1. นับจ านวนชุดรายงานทีไ่ด้รับเพยีงวันที่ 15 ก.ย. 61  
2. ผลส าเร็จการปรับปรุงแก้ไข/ตามผลได้แล้วเสร็จ นบัเพียงวันที่ 15 ส.ค. 61 ตามที่ อปส. สั่งการและแจ้งให้

หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขฯ  
3. หน่วยรับตรวจด าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และรายงานให้กรมฯ ทราบภายใน 30 วัน 

 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเร่ืองที่สรุปและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัตงิานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภายในจังหวัด หรือส านักตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบฯ x 100 
จ านวนเร่ืองทั งหมด 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. สรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด หรอื สตง.  

ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เสนออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ 
2. หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจด าเนินการตามที่กรมสั่งการ 
3. รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน) 
0-2653-4418 
0-2653-4444 ต่อ 1211 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 
2. นางสาวธารารัตน์  มูลิกา 
3. นางสาวศันสนีย์  แขนโคกกรวด 
4. นางสาวปพัทธ์ศรันย์  แก้วประมูล 
5. นายอิทธิพล  เชยอ่ า 
6. นางสาววัลย์ณรัตน์  โพธิ์เงิน 
7. นางสาวประภาพรรณ  กลิ่นหงวน 

0-2653-4444 ต่อ 1211 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1213 
0-2653-4444 ต่อ 1213 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : จ านวนครั งที่ด าเนนิการได้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
น  าหนัก : ร้อยละ 12.5 
ค าอธิบาย : 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ เร่ืองรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยต้องเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจะต้องระบุถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับ
แผนการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย) ตามก าหนดระยะเวลาดังนี  

   ครั งที่ 1 รอบข้อมูล ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561 
   ครั งที่ 2 รอบข้อมูล ก.พ. 2561 – พ.ค. 2561 
   ครั งที่ 3 รอบข้อมูล มิ.ย. 2561 – ก.ย. 2561 
 ระดับความส าเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการ
และมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ระดับความส าเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการรายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

คะแนนทีไ่ด ้ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
0.0 มีการรายงานสรุปผลการปฏบิัตงิาน 1 ครั งในรอบปี 
0.5 มีการรายงานสรุปผลการปฏบิัตงิาน 1 ครั ง และมีสาระส าคัญครบถ้วน 
1.0 ร้อยละ 80 (รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 3 ครั ง และมีสาระส าคัญครบถ้วน (มิ.ย.-ก.ย. 61) 
1.5 มีการรายงานสรุปผลการปฏบิัตงิาน 3 ครั ง และมีสาระส าคัญครบถ้วน 
2.0 ร้อยละ 100 (รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย นา่สนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็น

สาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ)  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. สรุปผลการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  
เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการ 

2. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการตามตัวชี วัด  

2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
ผู้ประเมินผล :  

1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน) 
0-2653-4418 
0-2653-4444 ต่อ 1211 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 
2. นางสาวธารารัตน์  มูลิกา 
3. นางสาวศันสนีย์  แขนโคกกรวด 

0-2653-4444 ต่อ 1211 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
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รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
4. นางสาวปพัทธ์ศรันย์  แก้วประมูล 
5. นายอิทธิพล  เชยอ่ า 
6. นางสาววัลย์ณรัตน์  โพธิ์เงิน 
7. นางสาวประภาพรรณ  กลิ่นหงวน 

0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1212 
0-2653-4444 ต่อ 1213 
0-2653-4444 ต่อ 1213 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการผลิตจากงานด้านการเกษตร 
หน่วยวัด : เร่ือง 
เป้าหมาย : ผลงานจ านวน 7 เรื่อง 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาวชิาการปศุสัตว ์  
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย :  

 จ านวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตร หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเมินผลจากผลงานที่เป็นการน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามา
เปลี่ยนแปลงหรือแปลกไปจากเดิม โดยอาจจะมาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ขึ นมาหรือมีการปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการที่มี
อยู่เดิม ทั งนี  สิ่งนั นๆ ได้รับการพัฒนาทดลองจนเชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติและท าให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิจัยที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนและ

จ านวนงานวิจัยและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ที่สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้น าไปถ่ายทอดและใช้ในการ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในปี 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 

 2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้อง 
กับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสทิธิภาพ โดยน าเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทาง
ดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ไขปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 
4-5 

พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิจัยที่สามารถด าเนนิการไดต้ามแผนและ
จ านวนงานวิจัยและพฒันาด้านการปศุสัตว์ทีส่ร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตทีไ่ด้น าไปถ่ายทอดและ
ใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในปี 2561”  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนงานวิจัยและพฒันาด้านการปศุสัตว์ทีส่ร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิตจากงานวิจัยดา้นการเกษตร 
(เร่ือง) 

3 4 5 6 7 

เงื่อนไข :  
 ผลงานวิจัยหรือวิชาการที่น ามาสร้างหรือน ามาสู่การพัฒนาสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตร 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แนวทางการประเมินผล : 
 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการ
ด าเนินการตามตัวชี วัด 
 2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
 1. ประเมินผลตนเอง 
 2. คณะกรรมการฯ 

3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวชิาการปศุสตัว์ 0-2653-4444 ต่อ 1120 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางปราณี รอดเทียน 0-2653-4444 ต่อ 1131 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด :  เร่ือง 
เป้าหมาย : 1. ผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการวิจัยและวชิาการสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. ผลงานวิจัยหรือวิชาการทีน่ าไปถ่ายทอดในหน่วยงานหรือถ่ายทอดเกษตรกรเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน จ านวน 19 เร่ือง 

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดนิ
และทุนนอก เช่น สวก. สกว. มกอช. ฯลฯ เป็นต้น) จ านวน 65 เร่ือง  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
กรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์และตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงานหน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิจัยที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนและ

จ านวนงานวิจัยและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ที่สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้น าไปถ่ายทอดและใช้ในการ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในปี 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้อง 

กับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน รวมถึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดงักล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปีงบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจาณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
สูตรการค านวณ : 
 
 
      
4.1 ผลส าเร็จการด าเนนิงานของโครงการวิจัยสามารถด าเนนิการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.125 0.25 0.375 0.5 
ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิจัยที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

80 85 90 95 100 

 

4.2 ผลส าเร็จการด าเนนิงานของโครงการวิชาการสามารถด าเนนิการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.125 0.25 0.375 0.5 
ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิชาการทีส่ามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

80 85 90 95 100 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 พิจารณาจาก จ านวนผลงานวิจัยหรือวิชาการทีน่ าไปถ่ายทอดในหน่วยงานหรือถ่ายทอดเกษตรกร 
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน 

ค่าคะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
จ านวนผลงานวิจัยหรือวิชาการที่น าไปถ่ายทอดในหน่วยงาน
หรือถ่ายทอดเกษตรกร เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ของ
หน่วยงาน 

15 16 17 18 19 

 

5.2 มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี 2559-2561 (ขึ นกับแหล่งทุน) 
ค่าคะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่เสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

45 50 55 60 65 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

ผลรวมร้อยละของความส าเร็จโครงการวิจัยและวิชาการทีส่ามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 
จ านวนโครงการวิจัยและวชิาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงานการท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 1113 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางวิลาสินี  จงกล 0-2653-4444 ต่อ 4342 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยหรือวิชาการของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 1. ผลส าเร็จการด าเนินงานของโครงการวิจัยหรือวิชาการสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนด  

       ในปีงบประมาณ 2561 
 โครงการวิจัยของหน่วยงาน จ านวน 44 เร่ือง  
 - ส านักพฒันาอาหารสัตว์     จ านวน 8 เรื่อง 
 - ส านักพฒันาพันธุส์ัตว์     จ านวน 7 เรื่อง 
 - ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์   จ านวน 11 เร่ือง 
 - ส านักพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์  จ านวน 1 เรื่อง 
 - สถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    จ านวน 12 เร่ือง 
 - กองส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์    จ านวน 5 เรื่อง 
    2. ผลงานวิจัยหรือวิชาการทีน่ าไปถ่ายทอดในหน่วยงานหรือถ่ายทอดเกษตรกรเพื่อการน าไปใช้     
        ประโยชน์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 

  3. จ านวนผลงานวิจยัพัฒนาการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน อย่างน้อง 1 เร่ือง 
      4. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนนอก เช่น สวก. สกว. มกอช. ฯลฯ เป็นตน้) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน :  

งานวิจัย : ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว ์ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

งานวิชาการ : ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ส านักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ กองพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 ระดับส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิจัยกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยกรม
ปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์และตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จโครงการวิจัยที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนและ

จ านวนงานวิจัยและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ที่สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่ได้น าไปถ่ายทอดและใช้ในการ
พัฒนางานของหน่วยงานหรือการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในปี 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 

2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน รวมถึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีผู้รับผิดชอบ 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 

รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 

 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 

และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 4 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

สูตรการค านวณ :  
ผลรวมร้อยละของความส าเร็จโครงการวิจัยหรือวิชาการของหน่วยงานทีส่ามารถด าเนินการไดต้ามแผนฯ 

จ านวนโครงการวิจัยหรือวิชาการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2561 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.50 0.75 1.0 
ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จโครงการวิจัยหรือวิชาการที่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

80 85 90 95 100 

 

ระดับ 5 5.1 พิจารณาจากจ านวนผลงานวิจัยหรือวิชาการที่น าไปถ่ายทอดในหน่วยงานหรือถ่ายทอดเกษตรกรเพื่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์ของหน่วยงาน 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.2 0.4 
จ านวนผลงานวิจัยหรือวิชาการที่น าไปถ่ายทอดใน
หน่วยงานหรือถ่ายทอดเกษตรกรเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ของหน่วยงาน 

1 2 

 
5.2 จ านวนผลงานวิจัยพฒันาการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน 

คะแนนทีไ่ด ้ 0 0.2 
จ านวนผลงานวิจัยพฒันาการสรา้งนวัตกรรมของ
หน่วยงาน 

มี ไม่มี 

 
5.3 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณแผ่นดนิ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และทุนนอก เช่น สวก. สกว. มกอช. ฯลฯ เป็นต้น) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0 0.4 
จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่เสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

มี ไม่มี 

หมายเหตุ : 1. เป็นผลงานวจิัยหรือวิชาการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
               2. ผลงานวิจัยพัฒนาการสรา้งนวตักรรมของหน่วยงานสามารถเป็นเร่ืองเดียวกันกับ 
                  ผลงานวิจัยหรือวิชาการทีน่ าไปถา่ยทอด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
2. รายงานผลการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวชิาการปศุสตัว์ 0-2653-4444 ต่อ 1120 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางวิลาสินี จงกล 0-2653-4444 ต่อ 4342 
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ตัวชี วัดที่ 2.7 ระดับความส าเร็จของ GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลการด าเนินการกจิกรรมที่ส าคัญในแต่ละด้าน ทั ง 5 ด้าน ร้อยละ 100 ตามแผนด าเนินการ 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองความร่วมมือด้านการปศสุตัว์ระหว่างประเทศ  
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย :  

 การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ หมายถึง การตรวจประเมินและพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถงานสัตวแพทย์บริการและสขุภาพสัตว์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเจ้าหน้าที่
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  

กิจกรรมที่ต้องพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน ดังนี  
1. Laboratory  
2. Trade Strategies 
3. Animal Health 
4. Veterinary Public Health 
5. Veterinary Service Management 

 ระดับความส าเร็จของ GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ หมายถึง การ
บริหารจัดการตามแผนเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ ทั ง 5 ด้าน เพื่อให้ผลการตรวจประเมินและพัฒนา
สมรรถนะ หรือขีดความสามารถงานสัตวแพทย์บริการและสุขภาพของประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ 
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของ GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของ

หน่วยงานสัตวแพทย์บริการ” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของ GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของหน่วยงาน 
สัตวแพทย์บริการ” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละความส าเร็จของ GAP Analysis การประเมินสมรรถนะ
ของหน่วยงานสัตวแพทยบ์ริการ 
(ผลการด าเนินการกิจกรรมที่ส าคัญในแต่ละดา้น ทั ง 5 ด้าน 
ร้อยละ 100 ตามแผนด าเนินการ) 

80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข :  

ด าเนินการตามแผน 5 ปี เพื่อแก้ GAP Analysis ในทุกๆ ด้าน แต่ละปีจะมีการด าเนินการเด่นในแต่ละด้าน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนการด าเนินการปรับปรุง GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ ประจ าปี 2561 
2. สรุปผลการด าเนินการปรับปรุง GAP Analysis การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ ประจ าปี 2561 
 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองความร่วมมือด้านการ 

ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
0-2653-4444 ต่อ 4273 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวพรทิพา โรจนแสง 0-2653-4444 ต่อ 4273 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

85 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : จัดประชุมระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการค้าไม่น้อยกว่า 1 ครั งต่อปี 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองความร่วมมือด้านการปศสุตัว์ระหว่างประเทศ  
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย :  

 การบริหารจัดการเกี่ยวกับความร่วมมือ การเจรจา การท าความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับ
ทวิภาคี พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 

 ระดับความส าเร็จของการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หมายถึง  
กระบวนการบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการและการค้า 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์การจัดประชุมระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและ

การค้าที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์การจัดประชุมระหว่างประเทศในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการค้า 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 1.0 2.0 
สามารถจัดประชุมระหว่างประเทศในการสร้าง
ความร่วมมือทางวชิาการและการค้า 

ไม่มีการจัด
ประชุม 

1 ครั ง มากกว่า 1 ครั ง 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

รายงานสรุปผลการจัดประชุมระหว่างประเทศ 
 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการด าเนนิการ

ตามตัวชี วดั  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏบิตัิงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองความร่วมมือด้านการ 

ปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
0-2653-4444 ต่อ 4272 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวพจนา  สากะแสร ์ 0-2653-4444 ต่อ 4272 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.9 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการส่งเสริมการน าเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ด าเนินกิจกรรมการจัดการส่งเสริมการค้าปศสุัตว์ระหว่างประเทศ 3 กิจกรรม 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองความร่วมมือด้านการปศุสตัว์ระหว่างประเทศ 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเจรจา การท าความตกลงด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 
พหุภาคี และองค์กรระหว่างประเทศ 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการส่งเสริมการน าเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการน าเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจนโดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 1.0 2.0 
สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
รายงานตามกิจกรรมที่ด าเนินการจัดการส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนนิการ

ตามตัวชี วดั 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 
 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผูป้ระเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองความร่วมมือดา้นการปศสุัตว์ 

ระหว่างประเทศ 
0-2653-4444 ต่อ 4272 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวพรทิพา  โรจนแสง 0-2653-4444 ต่อ 4273 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.10 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ตัวชี วัดที่ 2.10.1 การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร  
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัย โดยจัดท าโครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งเป็นการ
รับรองระบบการผลิตเนื อสัตว์ ณ สถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ โดยเนื อสัตว์ที่มาจ าหน่ายนั นต้องมาจากฟาร์มเลี ยงสัตว์ที่ได้รับ
การรับรอง GAP ผ่านการฆ่าและการช าแหละจากโรงฆ่าที่ถูกกฎหมายและมีสุขลักษณะที่ดี และวางจ าหน่ายในสถานที่
จ าหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่งทั งหมดที่กล่าวมาสามารถตรวจสอบที่มาของกระบวนการผลิตได้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกรมปศุสัตว์และตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนจังหวัดในเขตพื นที่ที่ได้รับการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ตามโครงการ

ปศุสัตว์ OK อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานประกอบการ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 

 2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 
4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 
พิจารณาจากจ านวนจงัหวัดในพื นที่ที่ได้รับการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื อสัตว์ตามโครงการปศสุัตว์ OK  
รายเดี่ยว อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานประกอบการ 
 

 

 ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาจากการจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการรับรองพิจารณา และคณะกรรมการรับรองพิจารณา 
ให้การรับรองรายเดี่ยว อย่างน้อย 1 สถานประกอบการ 
 

คะแนนทีไ่ด ้
1.0 2.0 

จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการรับรอง
พิจารณา 

คณะกรรมการรับรองพิจารณาให้การรับรองอย่างน้อย 
1 สถานประกอบการ  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนจังหวัดในเขตพื นที่ท่ีไดร้ับการรับรอง x 100 

(อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานประกอบการ) 
จ านวนจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพื นท่ี 

60 70 80 90 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปศุสัตว์ OK ของส านักงานปศุสัตว์เขต   

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานปศุสัตว์เขต 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอัชวัน โกมลเสวิน 0-2967-9700 ต่อ 5105 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนุสรา กันสิงห ์ 0-2967-9700 ต่อ 5105 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต ๒ 038-511997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางชฎาฎา จึงเกรียงไกร 038-511997 ต่อ 15 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต ๓ 044-371553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายมาโนชญ์  วงศ์แวว 044-371553 ต่อ 17 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายทรงพล บุญธรรม 043-261754/095-536-5655 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายมรกต บุญเรือง 043-261754/087-436-4974 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสมบัติ ศุภประภากร 053-892456 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางมณชิญา ประชุม 053-892456 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต ๖ 055-227598 ต่อ 112 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายชัยนาท แสนยศ 055-227598 ต่อ 112 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายกัฐพร ภู่เพ็ชร 034-250982 ต่อ 12 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายอนสุรณ์ สังข์ผาด 097-250-0581 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล 077-282320 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวยศญาณี สุธรรมมานนท์ 089-729-9875 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสุกฤติวามเลส ไชยรัตน์ 074-324406 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 

 

ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวสินีนาฏ สุขสุเสียง 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางปรียานุช จุลโลบล 0-2002-9851 
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ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์ 
2. นางสาวรัชนี ศรีฐาน 
3. นางสาวปริญญา สาครเจริญ 

0-2653-4438 
 
0-2653-4444 ต่อ 3141 
0-2653-4444 ต่อ 3142 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.11 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ตัวชี วัดที่ 2.11.1 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ (ระดบัเขต) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 1. เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ รอ้ยละ 65 

2. เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านปศุสัตว์ จ านวน 50 ราย 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
น  าหนัก  : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :  

 Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ตามรายชนิดสัตว์แต่ละสาขาตามยุทธศาสตร์
ของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื อ กระบือ โคนม สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีกที่เลี ยงระบบฟาร์ม ไก่พื นเมือง และเป็ดไล่ทุ่ง โดยมี
คุณสมบัติครบ 6 ข้อ ตัวบ่งชี อย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละคุณสมบัติ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี  

 คุณสมบัติของ Smart Farmer และตัวบง่ชี ได้แก่ 
      1. มีความรู้ในเร่ืองที่ท าอยู ่

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ 
1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสนิใจในระบบการผลิตและการตลาด 
2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั งจากเจ้าหน้าที่ ผ่านทางระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น 

Internet Mobile Phone Smart Phone เป็นต้น 
2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มด าเนินการ และบริหาร

จัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
2.3 มีการน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาอาชพีของตนเอง 

3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทนุ ฯลฯ 
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลติและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลติได้ 
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มปีระสิทธิภาพ (Zero waste management) 

      4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสนิค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 
4.2 มีกระบวนการผลิตทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 

5. มีความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม/สังคม 
5.1 มีกระบวนการผลิตทีไ่ม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 
5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 
6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร 
6.2 รักและหวงแหนพื นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 
6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการปศุสัตว ์

 ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด 
“ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์” และ “จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้าน
ปศุสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
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Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนนิการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มคีวามสอดคล้องและเปน็ไปในทศิทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เปา้หมาย แผน การด าเนนิงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์” 
และ “จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านปศุสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

   Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
    Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
    Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
    Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว์” ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ด้านปศุสัตว ์ 57 59 61 63 65  

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาจนเป็น Smart Farmer  x  100 

เกษตรกรเป้าหมาย (จ านวนราย) 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านปศุสัตว”์ ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

จ านวนเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
ด้านปศุสัตว์  

10 20 30 40 50 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. สรุปผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ 

0-2967-9700 ต่อ 3 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายประดิษฐ์ ไชยหันขวา 080-438-4198 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 2 038-511-997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ว่าที่ รต.ศิริพงศ์ มาส าราญ 038-511-997 ต่อ 18 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 3 0-4437-1553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนภาพร โสมกุล 0-4437-1553 ต่อ 15 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายศิลปะกิจ บุญโพธิ์ 081-471-7977 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางภรภัทร ลวดเหลา 095-669-1520 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายจิตติ ตระกูลดิษฐ ์ 053-217-305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ 053-217-305 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ 081-960-5149 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวลักคณา สุวิญญา 093-235-1496 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง 034-250-982 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายอดิศักดิ์ ใจหลัก 034-250-982 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายยรรยง บุณยรัตน์ 091-820-8303 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาววนิดา หมัน่ถนอม 085-426-2648 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล 0-7455-8197 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 

 

ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายบุญรอด พัฒนไพศาล 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ 0-2002-9851 

 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

0-2653-4467 ต่อ 3311 
0-2653-4444 ต่อ 3361 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.11.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแปลงใหญ่ (ระดบัเขต) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
น  าหนัก  : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :  

 แปลงใหญ่ หมายถึง การรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียวกัน แต่
ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พื นที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพที่จะพัฒนาใน
เชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้ เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และเป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันในด้านการผลิตและการตลาด สามารถลด
ต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งขนาดพื นที่และจ านวนเกษตรกร จ าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี  

1) ข้าว พืชไร่ ปาล์มน  ามัน และยางพารา มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืนๆ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย วิธีการค านวณในส่วนนี เป็นดังนี  

- โค 1 ตัว เท่ากับ 0.65 หน่วย   - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.70 หน่วย   
- แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย  - สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย 
- ผึ งพันธุ/์ผึ งโพรง/ชนัโรง 1 รัง เท่ากับ 0.6 หน่วย - จิ งหรีด 1 บ่อ เท่ากับ 0.6 หน่วย 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมายถึง การลดต้นทุน
การผลิต ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น การเพิ่มผลผลิตต่อพื นที่และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต (GAP) ตรงตามความ
ต้องการของตลาด เมื่อเทียบกับที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

 ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการด าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบ
กับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจากการท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของต้นทุน
การผลิตที่ลดลงของทุกแปลง 

 ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ น หมายถึง ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื นที่ที่เพิ่มขึ นจาก
การด าเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของสินค้าเกษตรต่อพื นที่จากการ
ท าการเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ นของทุกแปลง 

 ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ น หมายถึง ราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ นจากการด าเนินงานตามแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตสินค้าเกษตรจากการท าเกษตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แล้ว
ค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ นของทุกแปลง  

 ร้อยละของแปลงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต หมายถึง จ านวนแปลงของเกษตรกรที่
อยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต เมื่อเทียบกับจ านวนแปลงของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่สามารถตรวจรับรองได้
ทั งหมดในแปลงใหญ่นั นๆ แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของแปลงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของ
ทุกแปลงที่สามารถตรวจรับรองได้ 

 ระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองมาตรฐานนั นๆ 
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 แปลงของเกษตรกรที่สามารถตรวจรับรองได้ คือ 
1) เป็นแปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ 
2) เป็นสินค้าที่สามารถตรวจรับรองมาตรฐานได้ 

 จ าแนกชนิดสินค้าในแปลงใหญ่ตามเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น 2 กลุ่มดังนี  

- กลุ่มที่ 1 สินค้าเกษตรที่ไม่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เช่น มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ อ้อย ยางพารา เป็นต้น 

- กลุ่มที่ 2 สินค้าเกษตรที่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล 
ข้าว พืชอาหาร สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการแปลงใหญ่ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการ
และมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั งระบบ 

ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการบริหารจัดการตามแนว

ทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมนิผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการบริหารจัดการตามแนวทางการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
1. การถ่วงน  าหนักตัวชี วัดย่อย : การค านวณคะแนนจะใช้การถ่วงน  าหนักและสูตรการค านวณ ดังนี  

ตัวชี วัด 
(i) 

ร้อยละ
น  าหนัก 
(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับรอ้ย
ละของผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน  าหนัก 
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของต้นทุนการผลติที่
ลดลงจากการด าเนินงานตาม
แนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ เมื่อเทียบกับการท า
การเกษตรที่ไมไ่ด้เข้าร่วม
โครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C1 (W1  x C1) 

2. ร้อยละของผลผลิตสินค้า
เกษตรที่เพ่ิมขึ น เมื่อเทียบกับการ
ท าการเกษตรทีไ่มไ่ด้เข้าร่วม
โครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C2 (W2 x C2) 

3. ร้อยละของแปลงท่ีได้ราคา
ผลผลติเพิ่มขึ น เมื่อเทียบกับการ
ท าการเกษตรทีไ่มไ่ด้เข้าร่วม
โครงการฯ 

0.25 1 2 3 4 5 C3 (W3 x C3) 

4. ร้อยละของแปลงท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
การผลิต 

0.25 20 30 40 50 60 C4 (W4 x C4) 

น  าหนักรวม ∑Wi = 
1 

คะแนนรวม  ∑(Wi x Ci) 

 

หมายเหตุ : ค านวณจากค่าเฉลี่ยของทุกแปลง 
 

2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก เท่ากับ 
                                     หรือ       
 
 
 

โดยที่ : 
      W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี วัด และผลรวมของน  าหนักของทุกตัวชี วัด (∑Wi = 1) 
      C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี วัด ตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์
มอบหมาย    
      I  หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต 
 

∑(Wi x Ci) 
∑Wi 

(W1 x C1) + (W2 x C2) 
W1 + W2 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 

3. การค านวณคะแนนที่ได้ : 
คะแนนที่ได ้ เกณฑ์การให้คะแนน 

0.0 ∑(Wi x Ci) = 1 
                             ∑Wi 

0.5 ∑(Wi x Ci) = 2 
                             ∑Wi 

1.0 ∑(Wi x Ci) = 3 
                             ∑Wi 

1.5 ∑(Wi x Ci) = 4 
                             ∑Wi 

2.0 ∑(Wi x Ci) = 5 
                             ∑Wi  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. สรุปผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วยส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ 

0-2967-9700 ต่อ 3 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวทัศนีย์ หมอนวด 0-2967-9700 ต่อ 3 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 2 038-511-997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 3 0-4437-1553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนภาพร โสมกุล 0-4437-1553 ต่อ 15 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ 081-471-7977 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ 086-085-8666 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ 053-217-305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายนิธิศ จิตนิยม 053-217-305 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 6 0-5522-7596 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางวิไลพร ฤกษ์สง่า 

2. นางสาวพิชชาภรณ์ รักผกาวงศ์ 
081-888-9922 
095-306-6250 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง 034-250-982 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางนิสาชล ศรีอ่อน 034-250-982 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายยรรยง บุณยรัตน์ 091-820-8303 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวกมลพรรณ ศรีปากแพรก 087-275-6573 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล 0-7455-8197 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 

 

ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายบุญรอด พัฒนไพศาล 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวอภิญญา พฤกษชาติ 0-2002-9851 

 

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 0-2653-4467 ต่อ 3311 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.11.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักการผลิตสัตว์พันธุด์ีโดยวิธีผสมเทียม 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กรมปศสุัตว์มอบหมาย 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศสุัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการด าเนินงานให้บริการผสมเทียม  
โคนม โคเนื อ กระบือ แพะ ด้วยน  าแข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน  าเชื อที่ได้รับมาตรฐานตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย
ตัวชี วัดย่อย 2 ตัว คือ 

1. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์ 
2. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม 

โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้

มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมตามเป้าหมายที่

กรมปศุสัตว์มอบหมาย โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปีงบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตวพ์ันธุ์ดโีดยวิธีผสมเทียมตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์
มอบหมาย 
1. การถ่วงน  าหนักตัวชี วัดย่อย : การค านวณคะแนนจะใช้การถ่วงน  าหนักและสูตรการค านวณ ดังนี  

ตัวชี วัด 
(i) 

ร้อยละ
น  าหนัก 

(WI) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับรอ้ย
ละของผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ที่ได้  
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน  าหนัก 
(Wi x Ci) 1 2 3 4 5 

1. การผสมเทียมสัตว ์
แม่พันธุ์ (ตัว) 

0.4 80 90 100 110 120 C1 (W1  x C1) 

2. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิด
จากการผสมเทียม (ตวั) 

0.6 80 90 100 110 120 C2 (W2 x C2) 

น  าหนักรวม ∑Wi = 
1 

คะแนนรวม  ∑(Wi x Ci) 

 

2. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก เท่ากับ 
                                     หรือ       
 
 
 

โดยที่ : 
      W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับงาน/โครงการ กิจกรรม และผลรวมของน  าหนักของทุกงาน/
โครงการ กิจกรรม (∑Wi = 1) 
      C หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับส าเร็จตามเป้าหมายของงาน/โครงการ กิจกรรมการผลิต
สัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย    
      I  หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต 
 

3. การค านวณคะแนนที่ได้ : 
คะแนนที่ได ้ เกณฑ์การให้คะแนน 

0.0 ∑(Wi x Ci) = 1 
                             ∑Wi 

0.5 ∑(Wi x Ci) = 2 
                             ∑Wi 

1.0 ∑(Wi x Ci) = 3 
                             ∑Wi 

1.5 ∑(Wi x Ci) = 4 
                             ∑Wi 

2.0 ∑(Wi x Ci) = 5 
                             ∑Wi  

 

∑(Wi x Ci) 
∑Wi 

(W1 x C1) + (W2 x C2) 
W1 + W2 
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เงื่อนไข : 
 1. ตัวชี วัดนี  วัดภาพรวมงานกิจกรรมผสมเทียมทั งหมดของส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศสุัตว์ 
 2. การผสมเทียมสัตว์แม่พันธุ์ วิธีปฏิบัติและการนับผลงาน ให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ข้อมูลในการค านวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานผสมเทียม 
ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 10 แห่ง และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
(e-operation) ของกองแผนงาน 

3. การติดตามลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม โค กระบือ ค านวณที่ร้อยละ 60 แพะ ค านวณที่ร้อยละ 55 ของ
เป้าผสมเทียม วิธีปฏิบัติและการนับผลงานให้ยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต  
ปศุสัตว์ ข้อมูลในการค านวณคะแนนใช้ข้อมูลผลงานจากรายงานผลการปฏิบัติงาน ลูกสัตว์ที่เกิดจากการให้บริการผสม
เทียมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ 10 แห่ง และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน 
(e-operation) ของกองแผนงาน 

4. เป้าหมายการผสมเทียม ลูกเกิด ใช้เป้าหมายรวมกิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และ
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

5. ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพ ใช้เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางเดียวกับปศุสัตว์เขต แต่ใช้เป้าหมายและผล
การปฏิบัติงานยึดถือตามคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียมของส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์    

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รายงานผลการปฏิบัตงิานผสมเทียม ลูกสัตว์ที่เกิดจากการให้บริการผสมเทียมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตสัตว์ 10 แห่ง และส านกังานปศสุัตว์จังหวัดผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-operation) ของกองแผนงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือน 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความ
ยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ 

0-2967-9700 ต่อ 3 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายประดิษฐ์ ไชยหันขวา 080-438-4198 
 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 2 038-511-997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 3 0-4437-1553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจ าลอง ผูกดวง 0-4420-3835 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอิสระ ปัญญาวรรณ 081-739-4366 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายชนินทร์ น่าชม 089-102-5523 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ 053-217-305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายนิธิศ จิตนิยม 053-217-305 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 6 0-5522-7596 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสรรค์ อังคะพนมไพร 0-5598-3641 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 0-3425-0982 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจ าลอง วรศรี 0-3425-0982 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 081-536-3660 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสุรวฒัน์ คูหพันธ์ 081-156-2396 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสามารถ อ่อนสองชั น 0-7455-8197 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 

 

ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวชฎาพร นกเขาเทศ 0-2002-9851 

 

ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสถิตย์ภรณ์  วชิรเมธี 0-2967-9798 
2. นายวิจิตร  อึ งพินิจ 0-2967-9798 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.12 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
ตัวชี วัดที่ 2.12.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management : GFM 
หมายความว่า ฟาร์มเลี ยงสัตว์ที่ยกระดับการเลี ยง การจัดการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการบันทึกข้อมูล  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน 
ปศุสัตว์ หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาของ
เกษตรกร และได้รับการขึ นทะเบียนตามแบบรายงานการขึ นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) 

 ฟาร์มที่ได้รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ผ่านการตรวจ
ประเมินตามข้อก าหนดรายชนิดสัตว์โดยคณะผู้ตรวจประเมิน และได้พิจารณาการรับรองจากปศุสัตว์จังหวัดตามแบบรายงาน
การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM)” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ 

(GFM)” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสตัว์ (GFM)” ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร อ้างอิงจาก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี วัดรายบุคคลของ
ผู้บริหาร 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ค่ามัธยฐาน ต่ ากว่า 2 มากกว่า

หรือเท่ากับ 
2 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

3 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

4 

เท่ากับ 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมและจัดส่งแบบรายงานการขึ นทะเบียนเกษตรกร (ฟป.4) ให้ส านักงานปศุสัตว์
เขตปีละ 2 ครั ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม และวันที่ 20 กันยายน 

2. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท ารายงานการประเมินสถานที่เลี ยงสัตว์เบื องต้น (ฟป.5.1) และรายงานการรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

3. ส านักงานปศุสัตว์เขตให้ค าแนะน า และด าเนินการสุ่มติดตาม ระบบการตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม ทุกจังหวัดในเขตพื นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และค่าเป้าหมายที่ก าหนด     

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 1 081-341-0998 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิเชียร จารุเพ็ง 081-341-0998 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 2 0-3851-1997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายประทวน ภู่รุ่งเรืองผล 0-3851-1997 ต่อ 17 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 3 0-4437-1553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเทิดศักดิ์ ดีเสมอ 0-4420-3836 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 4 0-4326-1876 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวมินตา สุวรรณบูรณ์ 083-108-0110 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายศราวุธ เขียวศรี 053-217-305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายณัฐวิทย์ อิ่มมาก 053-217-305 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 6 0-5522-7596 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย 0-5598-3641 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 7 0-3425-0982 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจ าลอง วรศรี 089-466-0753 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ 081-536-3660 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสุรวฒัน์ คูหพันธ์ 096-156-2396 

 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสามารถ อ่อนสองชั น 0-7455-8197 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 
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ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางวรรณวิมล ทองคง 0-2002-9851 

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางนพวรรณ บัวมีธูป 
2. นางสาวพัทธ์หทัย พิพัฒนธนากิจ 
3. นางธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย 

0-2653-4444 ต่อ 4131 
0-2653-4444 ต่อ 4131 
0-2653-4444 ต่อ 4131 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี วัดที่ 2.12.2 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และส านักงานปศุสตัว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :  

 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค พิจารณาจากจ านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับระบบการเลี ยงไก่ชนแล้วผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดเทียบกับจ านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทั งหมด 

 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ จ านวนเกษตรกร 35 รายต่อหนึ่งอ าเภอ (เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรวมทั งเกษตรกร
รายใหม่และรายเก่าที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรคปี 2560) 

 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการปรับระบบการเลี ยงไก่ชนและผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของเกษตรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบ

ป้องกันโรค” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของเกษตรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค” 
ที่หน่วยงานรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการ
รับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบ
ป้องกันโรค เปรียบเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผลจาก
โครงการส ารวจภูมิคุ้มกันต่อโรคนิว
คาสเซิล 

ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 60-
70 

ร้อยละ 
70.01-80 

ร้อยละ 
80.01 ขึ น
ไปและมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกันไก่
พื นเมืองไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 35 

ร้อยละ 
80.01 ขึ น
ไปและมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกัน
ไก่พื นเมือง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40  

หมายเหตุ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี  
ส านักงานปศุสัตว์เขต ผลงานปี 2560 เป้าหมายปี 2561 

1 2,239 2,590 
2 2,058 2,520 
3 4,006 5,285 
4 5,234 5,985 
5 3,372 3,605 
6 2,319 3,255 
7 1,578 2,170 
8 2,583 3,290 
9 1,432 1,960 

กทม. 362 490 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แบบค าขอขึ นทะเบียนสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (กช.1) 
2. แบบประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (กช.2) 
3. แบบขึ นทะเบียนสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ที่ผ่านการรับรอง (กช.3) 
4. สมุดรับรองสถานที่เลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชน 

 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบปอ้งกันโรค x 100 

จ านวนเกษตรเป้าหมาย 
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 1 081-341-0998 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิเชียร จารุเพ็ง 081-341-0998 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 2 0-3851-1997 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายประทวน ภู่รุ่งเรืองผล 0-3851-1997 ต่อ 17 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 3 0-4437-1553 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเทิดศักดิ์ ดีเสมอ 0-4420-3836 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 4 0-4326-1876 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายมาโนชญ์ บุญรอด 084-428-8340 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายศราวุธ เขียวศรี 053-217-305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายณัฐวิทย์ อิ่มมาก 053-217-305 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 6 0-5522-7596 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย 0-5598-3641 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ปศุสัตว์เขต 7 0-3425-0982 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายจ าลอง วรศรี 089-466-0753 
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 081-536-3660 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายภพธร สุระพร 085-926-0432 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสามารถ อ่อนสองชั น 0-7455-8197 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมพล เรืองส าราญ 074-324406 

ส านักงานปศุสัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางเสาวนีย์ พวงไพบูลย์ 0-2002-9851 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางวรรณวิมล ทองคง 0-2002-9851 

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายวัชรพงษ์ สุดดี 
2. นายนิกรณ์ นิลเพชร 

0-2653-4444 ต่อ 4131 
0-2653-4444 ต่อ 4131 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี วัดที่ 2.13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของจ านวนเร่ืองที่ด าเนินการได้ส าเร็จเทียบกับจ านวนเร่ืองทั งหมด 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักงานเลขานุการกรม 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตอบสนองต่อผู้รับบริการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่แจ้งมายังส านักงานเลขานุการกรม โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละจ านวนเรื่องที่รับแจ้งและได้ด าเนินการตอบสนองต่อผู้รับบริการ

เปรียบเทียบกับจ านวนเร่ืองที่รับแจ้งทั งหมด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากร้อยละจ านวนเร่ืองที่รับแจ้งและได้ด าเนินการตอบสนองต่อผู้รบับริการ เปรียบเทียบกับจ านวน
เร่ืองที่รับแจ้งทั งหมด 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนเร่ืองที่รับแจ้งและได้
ด าเนินการตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร 
เปรียบเทียบกับจ านวนเร่ืองที่รับแจ้ง
ทั งหมด 

สามารถ
ตอบสนอง
ไดร้้อยละ 

80 

สามารถ
ตอบสนอง
ได้ร้อยละ 

90 

สามารถ
ตอบสนอง
ได้ร้อยละ 

100 

ผลส ารวจ
ความพึง

พอใจร้อยละ  
80 

สามารถ
ตอบสนอง
ได้ร้อยละ 

90 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. สรุปรายงานผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักงานเลขานุการกรม 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด เลขานุการกรม 0-2653-4444 ต่อ 1311 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายชวาล ช่างทอง 

2. นางสาวดรุณี ค ารอด 
0-2653-4444 ต่อ 1344 
0-2653-4444 ต่อ 1314 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองการเจ้าหน้าที ่
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ด้วยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐภายใต้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ก าหนดระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรของส่วนราชการภายใต้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั งให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการเสนอส านักงาน ก.พ. ทุกปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็ง และมั่นใจได้
ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 
ที่บัญญัติว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปเพื่อสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 42 ที่ระบุว่าการบริหารทรัพยากร
บุคคลต้องค านึงถึงระบบคุณธรรม ประกอบกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารก าลังคนภาครัฐ คือ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 33 ที่ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวน
ภารกิจให้สอดคล้องกับอัตราก าลัง และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (1) (4) (5) ที่
ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ. มีบทบาทหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการวางแผนก าลังคนภาครัฐ 
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก าลังคนภาครัฐในมิติต่างๆ ในส่วนของมาตรการประกอบด้วย 2 มาตรการหลักๆ คือ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ของส านักงาน ก.พ.ร. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ และมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการวางแผนอัตราก าลังคนที่เหมาะสม และเพียงพอส าหรับการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตั งแต่ พ.ศ. 2556 กรมปศุสัตว์มีอัตราก าลังลดลง เนื่องจากมาตรการยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าตามนโยบายปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ และมีแนวโน้มที่จะลดลงเร่ือยๆ หากไม่ได้รับการจัดสรรอัตราการ
เกษียณคืน เป็นผลให้อัตราก าลังที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับภารกิจได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง กรมปศุสัตว์จึงต้องเตรียม
อัตราก าลังทดแทนรองรับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภารกิจของกรมในอนาคต โดยแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
(HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาระบบและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของกรมปศุสัตว์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของกรมปศุสัตว์ และ
รองรับภารกิจในอนาคต 

 การจัดท าแผนอัตราก าลัง หมายถึง การวิเคราะห์อัตราการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า (กรณี
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน) การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณโดยการจ้างงานใน
รูปแบบพนักงานราชการหรือจ้างเหมาอ่ืนๆ และการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังเพื่อรองรับภารกิจในอนาคต 

 การบริหารก าลังคน หมายถึง การใช้แผนอัตราก าลังเป็นข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
ขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการคืน การขออัตราพนักงานราชการทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ของลูกจ้าง การปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง ตลอดจนการเตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียของหน่วยงาน เช่น การสรรหา 
การพัฒนา การสร้างแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ (Succession Plan) 
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เช่น ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ การวางระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) การบริหารกลุ่มคนต่างช่วงอายุ เป็นต้น 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของกรมปศุสัตว์ หมายถึง การ

จัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราก าลังจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของกรมปศุสัตว์ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ และรองรับภารกิจในอนาคต 
เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัดก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนกรมปศุสัตว์ 

โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

แนวทางการด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ขั นตอนที่ การด าเนินการ 

1 วางแผน ก าหนดแนวทางและรายละเอียดการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของกรม
ปศุสัตว์ เพื่อทดแทนการสูญเสียอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของ
กรมปศุสัตว์ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ และรองรับภารกิจในอนาคต โดย
น าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีผู้รับผิดชอบให้ความคิดเห็น 

2 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน เช่น ข้อมูล
พื นฐาน อัตราการเกษียณของข้าราชการและลูกจ้างประจ า มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐและ
แนวทางการบริหารอัตราก าลังเกี่ยวกับการจัดสรรคืนและการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณ เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับหน่วยงานในการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของหน่วยงาน 

3 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความต้องการอัตราก าลังเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณและเพื่อรองรับ
ภารกิจในอนาคตจากหน่วยงาน โดยมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน
ของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 

4 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแผนของหน่วยงาน สรุปและจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคน  
ในภาพรวมของกรมปศุสัตว์เสนอผู้บริหารเห็นชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อใช้
ประกอบการบริหารอัตราก าลังของหน่วยงาน 

5 ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดท าและการใช้แผนอัตราก าลังและบริหาร
ก าลังคนของกรมปศุสัตว์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนกรมปศุสัตว์ 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

การด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังและบริหาร
ก าลังคนกรมปศุสตัว ์

ขั นตอน
ที่ 1 

ขั นตอน
ที่ 1-2 

ขั นตอน
ที่ 1-3 

ขั นตอน
ที่ 1-4 

ขั นตอน
ที่ 1-5  

เงื่อนไข :  
การใช้แผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของกรมปศุสัตว์เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบรหิารอัตราก าลังด้าน

การทรัพยากรบุคคล ขึ นอยู่กับนโยบายของผูบ้ริหาร 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. กองการเจ้าหน้าที่ด าเนนิการจัดท าข้อมูลพื นฐาน อัตราการเกษยีณของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

มาตรการบริหารและพฒันาก าลงัคนภาครัฐและแนวทางการบรหิารอัตราก าลังเก่ียวกับการจัดสรรคนและการทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลแผนอัตราก าลังและบริหารก าลังคนของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 
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ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองการเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 0-2653-4444 ต่อ 2111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายไตรเทพ ณรงค์อินทร์  

2. นางศศิธร จารุพงศกร 
3. นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื อง 

0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.15 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร ร้อยละ 90 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองการเจ้าหน้าที ่
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :   

 โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรม DPIS : Departmental Personal Information System 
เป็นโปรแกรมที่ส านักงาน ก.พ. พัฒนาขึ น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ระดับกรม ภายใต้โครงการ Government Manpower Planning and Information System มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลายครั ง เพื่อให้ทันกับความต้องการ กฎ ระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ให้ส่วนราชการ
น าไปปรับใช้ได้ถึงระดับต่ ากว่าส านัก/กอง 5 ระดับ การใช้งานตามโครงสร้างตามมอบหมายงาน เพื่อให้สามารถใช้งานในการ
บริหารงานบุคคลให้แก่ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันในแต่ละด้านของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกองการเจ้าหน้าที่ 
2. เพื่อให้ส่วนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS สามารถใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ 
- ส่วนราชการสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้งานเป็นการภายในได้ 
- ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการด ารงต าแหน่ง ฯลฯ ของตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- เป็นระบบที่สนับสนุนงานประจ าต่างๆ ในทุกด้าน ลดการท างานที่ซ  าซ้อนของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น การ

ออกค าสั่งบรรจุ แต่งตั ง ย้าย โอน เลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
- สนับสนุนการท างานแบบเครือข่าย 
- สามารถส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารก าลังคนภาครัฐได้ 
- มีรายงานเป็นรายบุคคลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของฝ่ายบริหารได้ 
- สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด/ระดับกระทรวง/ระดับกรม 
- สามารถก าหนดการใช้งาน USER ได้หลายระดับ เช่น ระดับบริหารจัดการ ระดับผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้ 
- สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 
- สามารถใช้กับฐานข้อมูล Oracle และ MS Access 

 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
มุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ โดยมิติที่ 2 
ประสิทธิภาพของการบริการทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ให้มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรส าหรับบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 
และทันสมัย สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว์ได้จริง 

 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 
หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค าสั่งจังหวัดประกาศราชกิจจานุเบกษา 
และบันทึกต่างๆ ที่ได้รับ ได้แก่ ค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี (เมษายน และ ตุลาคม) บรรจุ รับโอน ให้โอน สูญเสีย (ตาย 
เกษียณ ลาออก) ปรับปรุงต าแหน่ง แต่งตั งข้าราชการ เลื่อนข้าราชการ ย้ายข้าราชการ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และบันทึกขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา การเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล และการลาอุปสมบท 

 ผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
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เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่กรมปศุสัตว์ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (DPIS) โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมติิผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) 

70 75 80 85 90 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค าสั่งกรมปศุสัตว ์ค าสั่งจงัหวัด เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี (เมษายน 

และ ตุลาคม) 
2. ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง การบรรจุ รับโอน ให้โอน สูญเสีย (ตาย เกษียณ 

ลาออก) การปรับปรุงต าแหน่ง การแต่งตั งข้าราชการ การย้ายข้าราชการ 
3. ประกาศราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การเพิ่มวุฒิการศึกษา การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
5. การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 
6. การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาทัศนศึกษา และการลาอุปสมบท  

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองการเจ้าหน้าที่ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 0-2653-4444 ต่อ 2111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวสุฤดี วรรณศิลปิน 

2. นางสาวประภาทิพย์ สุดวรรค 
0-2653-4444 ต่อ 2142 
0-2653-4444 ต่อ 2142 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.16 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (หน่วยงานด าเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองการเจ้าหน้าที ่
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :   

 กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและพัฒนากรมปศุสัตว์ ด้านพัฒนาองค์กร และบุคลากร โดย
ให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ น มีความปลอดภัยในการท างาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสถานที่น่าอยู่น่าท างาน 
(Healthy Work Place) ท าให้บุคลากรในกรมปศุสัตว์ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญก าลั งใจที่ดี มีแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์คุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 – 2564 ในมิติด้านการท างาน จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนินกิจกรรม เพื่อเป็นพื นฐานการพัฒนาคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานให้เกิดบรรยากาศน่าท างาน สะอาดเรียบร้อยในส านักงาน 
บุคลากรกรมปศุสัตว์มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์  โดย
พิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการโครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม 5ส” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน (นโยบายและเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้วยกิจกรรม 5ส) โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทาง
ดังกล่าว 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ประกาศนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการกิจกรรม 5ส 

 แต่งตั งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 ให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ แผนการด าเนนิกิจกรรม 5ส มาตรฐานกลางการจัดพื นที่ 5ส  
กรมปศุสัตว์ และจัดท าคู่มือให้หน่วยงานใช้เปน็แนวทางในการด าเนินการ 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี 
ที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานด้วยกิจกรรม 5ส” ที่หนว่ยงานรบัผิดชอบ  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของหน่วยงานที่ด าเนนิการโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วย
กิจกรรม 5ส 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 – 2556 
3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตลุคลากร ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. เอกสารหลักฐานต่างๆ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่นรูปภาพ แผ่นซีดี 
6. Website ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองการเจ้าหน้าที่  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 0-2653-4444 ต่อ 2111 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางปิยะนาถ พุมดวง   

2. นางวันเพ็ญ เอกชน 
0-2653-4444 ต่อ 2125 
0-2653-4444 ต่อ 2125 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.17 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 (ด าเนินการครบถ้วน 5 ขั นตอน) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองคลัง 
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย : 

  การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ  

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และ
องค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 
 

แนวทางการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมูล

ค่าใช้จ่ายของปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
และระบุคา่ใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS 

2. จัดท าบัญชีต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทนุต่อหน่วย
ผลผลติระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นหรือลดลงอย่างไร  
พร้อมทั งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ พร้อมทั งรายงานตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพรข่้อมูลผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน 

3. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั งก าหนดเปา้หมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนเพิ่มประสิทธภิาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

4. ด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั งจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการ 

5. จัดท าการสอบทานการใชป้ระโยชน์ข้อมูลต้นทนุในการบริหารจัดการและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจาก ผลลัพธ์ของตัวชี วดัที่หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อหน่วย
ผลผลติ) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ขั นตอนที่ 
1 

ขั นตอนที่ 
1-2 

ขั นตอนที่ 
1-3 

ขั นตอนที่ 
1-4 

ขั นตอนที่ 
1-5  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกองคลัง กรมปศุสัตว์ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั : 
กองคลัง 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองคลัง 0-2653-4444 ต่อ 1611 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวจุไรรักษ์  อุนาภีร์ 

2. นางสาวจิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล 
3. นางสาวศุภวรรณ  เนียมสอน 
4. นางสาววิไลภรณ์  บางผึ ง 

0-2653-4444 ต่อ 1633 
0-2653-4444 ต่อ 1634 
0-2653-4444 ต่อ 1634 
0-2653-4444 ต่อ 1634 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.18 ระดับความส าเร็จการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : กรมปศุสัตว์ได้รบัการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ น 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองแผนงาน 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ระดับความส าเร็จของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการการวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดค าขอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แล้ว
เสร็จตามขั นตอนการจัดท าค าของบประมาณ และกรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ น โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของความสามารถของการด าเนินการตามขั นตอนการของบประมาณแล้วเสร็จ 

และผลต่างของงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้
มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 
 แจ้งส านัก/กอง ให้จัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
 รวบรวม วิเคราะห์ทบทวนตัวชี วัดการเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานและประมวลผล
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีในภาพรวม จ าแนกเปน็รายการ กจิกรรม ผลผลิต และโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ตรวจสอบรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกกิจกรรม 
ผลผลติ และโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาส่งให้ส านักงบประมาณ 
 บันทึกข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีในระบบของส านักงบประมาณและสง่ข้อมูลไปที่
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและส านักงบประมาณ 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  

ระดับ 4 พิจารณาจากผลลัพธ์ของความสามารถในการด าเนินการตามขั นตอนการของบประมาณแล้วเสร็จ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละของการด าเนินการตามขั นตอนการขอ
งบประมาณแล้วเสร็จ 

80 85 90 95 100 

 

ระดับ 5 พิจารณาจากผลต่างของบประมาณประจ าปีที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ค่าคะแนน การพิจารณาคะแนน 
0.0 ผลของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรปี 2562 < ปี 2561 
0.5 ผลของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรปี 2562 = ปี 2561 
1.0 ผลของงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรปี 2562 > ปี 2561  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองแผนงาน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองแผนงาน 0-2653-4444 ต่อ 2211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวนพเก้า กะตากูล  

2. นายสมาร์ท บุญขันธ์ 
3. นางสาวชญาณ์นันท์ ธีระปัญญา 

0-2653-4444 ต่อ 2253-2255 
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รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
4. นายบุรินทร์ ศูนย์พลอย 
5. นางสาวพัชรียา ปิ่นวิเศษ 
6. นางสาวภคพร ธีระจันทร์ 
7. นายฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว 
8. นางสาวปัทมาพร คล้ายทอง 
9. นางสาววันวิสาข์ สุดใจ 
10. นางเกษร พูลน้อย 
11. นางสาวณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์ 
12. นางสาวรุ่งนภา วงษ์หล้า 
13. นางสาวศิริพร หนากลาง 
14. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์แก้ว 
15. นางสาวประภาพรรณ ทองเกลี ยง 
16. นายธนวัฒน์ ค าไพรินทร์ 
17. นางสาวพรนภัส ศรีเงินงาม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.19 ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองแผนงาน  
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 เป้าหมายผลผลิต หมายถึง ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการท าได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี วัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดไว้ 
“ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  

 ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย หมายถึง การเปรียบเทียบร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่ด าเนินการได้จริงตามตัวชี วัดเชิงปริมาณของโครงการ
และผลผลิตที่ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายตัวชี วัดเชิงปริมาณของ
โครงการและผลผลิตที่ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั งนี เป้าหมายตัวชี วัดเชิง
ปริมาณของโครงการและผลผลิต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กรมปศุสัตว์
ได้รับ ประกอบด้วย 19 โครงการ 1 ผลผลิต ดังนี  

1. ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 58,250 ราย 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5622 ล้านตัว 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 51,260 ตัน 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : ขึ นทะเบียนพันธุส์ัตว์ อนุรักษ์พันธุพ์ืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื อจุลินทรีย์ 

 ด้านปศุสัตว์ 1,115 สายพันธุ ์
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1 ล้านตัว 

2. โครงการพัฒนาพื นที่โครงการหลวง 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 12,500 ราย 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว 
4. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 1,850 ราย 
5. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื นฐานและการให้บริการที่เก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 13 แห่ง 
6. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 
7. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ นทะเบียนเกษตรกร 2,800,000 ราย 
8. โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย 26 โครงการ 
9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย 18 โครงการ 
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10. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,350 แห่ง 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนตัวอย่างที่ได้รบัการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้ปศุสตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ก าหนด 332,880 ตัวอย่าง 
11. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.22 ล้านตัว 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9 ล้านตัว   

12. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื นที่แปลงใหญ่ 160 แปลง 

13. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

14. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

882 ศูนย์ 
15. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,000 ราย 
16. โครงการเกษตรอินทรีย์ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 70 ฟาร์ม 
17. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 70,000 ราย 
18. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม 
19. โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 3,000 ราย 
20. โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์ม
ต้นแบบ 30 ฟาร์ม 

โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธต์ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้

มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการ

ที่ท าได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวชี วัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ. 2561”  
ที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
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Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ก ากับ

หน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วดั 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง 
ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการประเมินผล 
ตามตัวชี วดั ณ สิ นปีงบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 
4-5 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของผลผลติ (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการที่ท าได้ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เทียบกับเปา้หมายผลผลิตของตัวชี วัดเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ที่ก าหนดไว้ตามเอกสาร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางและสูตรการค านวณ = 

ตัวชี วดัเชงิปริมาณ 
โครงการ/ผลผลิต 

(i) 

น  าหนัก
(Wi) 

ค่าเป้า 
หมายปี 
2561 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 
ร้อยละของเปา้หมายผลผลิต 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนเฉลี่ย             
ถ่วงน  าหนัก         
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

1. จ านวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุ
สัตว์ (ราย) 

0.04 58,250 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM1 (W1 x SM1) 

2. จ านวนสัตวพ์ันธุ์ดีที่ผลิตได้ 
(ล้านตัว) 

0.04 1.5622 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM2 (W2 x SM2) 

3. จ านวนผลผลิตพืชอาหาร
สัตว์ (ตัน) 

0.04 51,260 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM3 (W3 x SM3) 

4. ขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์ 
อนุรักษ์พันธุพ์ืชอาหารสัตว ์
และครอบครองเชื อจุลินทรีย์
ด้านปศุสัตว์ (สายพันธุ์) 

0.04 1,115 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM4 (W4 x SM4) 

5. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
(ล้านตัว) 

0.04 1 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM5 (W5 x SM5) 

6. จ านวนเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาด้านปศุสัตว์ (ราย) 

0.04 1,400 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM6 (W6 x SM6) 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
7. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
บริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ราย) 

0.04 12,500 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM7 (W7 x SM7) 

8. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
ผ่าตัดท าหมันภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตวั) 

0.04 120,000 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM8 (W8 x SM8) 

9. เกษตรกรได้รับการสง่เสริม
และพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 
(ราย) 

0.04 1,850 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM9 (W9 x SM9) 

10. โครงสร้างพื นฐานและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้าน
เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 
(แห่ง) 

0.04 13 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM10 (W10 x SM10) 

11. จ านวนระบบเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ) 

0.04 1 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM11 (W11 x SM11) 

12. จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ที่
ไดรับการขึ นทะเบยีนเกษตรกร 
(ราย) 

0.04 2,800,000 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM12 (W12 x SM12) 

13. จ านวนโครงการวจิัย 
(โครงการ) 

0.04 44 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM13 (W13 x SM13) 

14. สถานประกอบการสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน (แห่ง) 

0.04 43,350 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM14 (W14 x SM14) 

15. จ านวนตัวอยา่งที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด (ตัวอย่าง) 

0.04 332,880 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM15 (W15 x SM15) 

16. จ านวนสัตวพ์ันธุ์ดีที่ผลิต
ได้จากการผสมเทียม (ล้านตัว) 

0.04 0.22 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM16 (W16 x SM16) 

17. จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ (ลา้นตัว) 

0.04 25.9 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM17 (W17 x SM17) 

18. เพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิตในพื นที่แปลง
ใหญ่ (แปลง) 

0.04 160 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM18 (W18 x SM18) 

19. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 
(ราย) 

0.04 15,800 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM19 (W19 x SM19) 

20. ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรได้รับการส่งเสริมด้าน
ปศุสัตว์ (ศูนย์) 

0.04 882 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM20 (W20 x SM20) 

21. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่
ระบบ Smart Farmer (ราย) 

0.04 13,000 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM21 (W21 x SM21) 

22. จ านวนฟาร์มปศุสัตว์ที่
ได้รับการตรวจรับรอง (ฟาร์ม) 

0.04 70 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM22 (W22 x SM22) 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
23. เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว์ 
(ราย) 

0.03 70,000 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM23 (W23 x SM23) 

24. วิสาหกจิชุมชนได้รับการ
พัฒนา (กลุ่ม) 

0.03 15 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM24 (W24 x SM24) 

25. จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(ราย) 

0.03 3,000 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM25 (W25 x SM25) 

26. จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้
เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็น
ฟาร์มต้นแบบ (ฟาร์ม) 

0.03 30 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 SM26 (W26 x SM26) 

น  าหนักรวม  Wi = 
1 

 ค่าคะแนนของตัวชี วดันี เท่ากบั  (Wi x SMi) 
 

  

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก เท่ากับ 
 (Wi x SMi) 

 Wi 

หรือ (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
W1 + W2 + W3 +...+ Wi 

 

โดยที่ : 
W หมายถึง น  าหนักความส าคัญที่ให้กับแต่ละเป้าหมายผลผลิตและผลรวมของน  าหนักของทุกเป้าหมาย

ผลผลติ 
SM หมายถึง คะแนนทีไ่ด้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายผลผลิต 
i  หมายถึง ล าดับที่ของเป้าหมายผลผลิต ;  1, 2,…, i 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0.0  (Wi x SMi) = 1 
0.5  (Wi x SMi) = 2 
1.0  (Wi x SMi) = 3 
1.5  (Wi x SMi) = 4 
2.0  (Wi x SMi) = 5  

เงื่อนไข : 
1. หน่วยงานที่บนัทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามกิจกรรมในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ต้องยืนยนัข้อมูลในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e - Operation) ให้ครบถ้วนและตรงเวลาตามที่กองแผนงาน
ก าหนด (ทุกสิ นเดือน) 

2. กรณีที่มีปัจจัยส่งผลกระทบท าให้การปฏิบัติงานไมส่ามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย จะขอทบทวนเกณฑ์การ
ให้คะแนนใหม่ หรือ ไม่น าตัวชี วดันั นๆ มาค านวณผลลัพธ์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารงบประมาณตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จากส านักงบประมาณ 
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3. กองแผนงานตรวจสอบติดตามผลการด าเนนิงานในระบบบริหารการปฏิบัตงิาน (e-Operation) ตามแผนที่ก าหนด 

แนวทางการประเมิน : 
1. กองแผนงาน แจ้งหน่วยงานหลัก (ส านัก/กอง) จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ าแนกหน่วยปฏิบัติงาน  

ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งกองแผนงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. กองแผนงาน บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
3. หน่วยปฏิบัติงานทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนผ่านบริหารการปฏิบัติงาน  

(e-Operation) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. หน่วยงานหลัก (ส านัก/กอง) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูล 
5. กองแผนงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน และใช้ข้อมูลประกอบการ

รายงานตามระยะเวลาและแบบฟอร์มที่หน่วยงานต่างๆ ก าหนด เช่น รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารรับทราบ รายงาน
ส านักงบประมาณผ่านทางระบบ BB – EvMIS รวมทั งแจ้งหน่วยงานหลัก (ส านัก/กอง) ชี แจงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
กรณีที่ผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6. กองแผนงาน ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัดเชิงปริมาณของโครงการและผลผลิตที่  
กรมปศุสัตว์ได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน  
(e-Operation) น ามาค านวณหาระดับความส าเร็จในมิติผลลัพธ์ 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองแผนงาน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองแผนงาน 0-2653-4456 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล 

2. นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา 
3. นางสาวนงนุช น้อยนงเยาว์ 
4. นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต 
5. นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ 
6. นายทนงค์ พัฒนมงคล 
7. นางสาวณัฐนนัท์ ศุภศิวะศิษฐ์ 
8. นายธนชุาติ เสนาขนัธ์ 
9. นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ 

0-2653-4460 
0-2653-4444 ต่อ 2242, 2244 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.20 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลโครงการตามนโยบาย 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ประเมินผลโครงการตามนโยบายปี 2560 จ านวน 1 โครงการ 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองแผนงาน 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลโครงการตามนโยบาย หมายถึง การประเมินผลโครงการตามนโยบาย
ที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและ
มิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของความสามารถในการปิดโครงการงานวิจัยตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้

มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี วดัภายในเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามชี วัดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน  

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของความสามารถในการประเมินผลโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละการประเมินโครงการตามนโยบาย 80% 85% 90% 95% 100%  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
2. ลงพื นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองแผนงาน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองแผนงาน 0-2653-4444 ต่อ 2211 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวกัลยา ฦๅชา 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
0-2653-4444 ต่อ 2243 
0-2653-4444 ต่อ 2252 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.21 ระดับความส าเร็จของการด าเนินคดีปกครองตามข้อก าหนด ขั นตอน และระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (จ านวนกระบวนพิจารณาคดีที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อก าหนด ขั นตอน และระยะเวลาที่  
กรมปศุสัตว์ก าหนด เทียบกับจ านวนกระบวนพิจารณาคดีทั งหมดที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักกฎหมาย 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การด าเนินคดี หมายถึง การด าเนินคดีปกครองของกรมปศุสัตว์ กรณีที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้ฟ้องคดีหรือกรณีที่
กรมปศุสัตว์เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 

 คดีปกครอง หมายถึง คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณี
หนึ่ง และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยเป็นข้อพิพาทที่เกิดจาก
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระท าละเมิดหรือมีความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อ านาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอ่ืนหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินคดีร่วมกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการใน
การด าเนินคดีของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติ
กระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนกระบวนพิจารณาคดีที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อก าหนด ขั นตอน และ

ระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด เทียบกับจ านวนกระบวนพิจารณาคดีทั งหมดที่ด าเนินการภายในปีงบประมาณ โดยใช้
มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด  

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากจ านวนกระบวนพจิารณาคดีที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามข้อก าหนด ขั นตอน และระยะเวลาที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนด เทียบกบัจ านวนกระบวนพิจารณาคดีทั งหมดที่ด าเนนิการภายในปีงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนกระบวนพิจารณาคดีที่ด าเนนิการ
แล้วเสร็จตามข้อก าหนด ขั นตอน และระยะเวลาที่
กรมปศุสัตว์ก าหนด เทียบกบัจ านวนกระบวน
พิจารณาคดีทั งหมดที่ด าเนนิการภายในปีงบประมาณ 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 หน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสตัว์/รายงานการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อกรมปศุสัตว์ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักกฎหมาย 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวสุมาลี จ าเริญ 0-2653-4423 ต่อ 1414, 1415 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายพงศธร โกนิล 0-2653-4423 ต่อ 1414, 1415 

 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนกระบวนพิจาณาคดีท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามข้อก าหนด ขั นตอน และระยะเวลาท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด x 100 

จ านวนกระบวนพิจารณาคดีทั งหมดท่ีด าเนินการภายในปีงบประมาณ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.22 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงแกไ้ข ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกับจ านวนเรื่องที่เข้ามาทั งหมด)  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักกฎหมาย 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ หมายถึง การด าเนินการยกร่าง 
ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์  หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการในการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตาม เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกับจ านวนเร่ือง 

ที่เข้ามาทั งหมด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ สง่ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากจ านวนเรื่องที่ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกับจ านวนเรื่องที่เข้ามาทั งหมด  
 
 
 

 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเทียบกบัจ านวนเร่ืองที่เข้ามาทั งหมด 

80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข :  

นับเฉพาะเร่ืองที่เข้ามาถึงส านักกฎหมาย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
รายงานการด าเนินการยกร่าง ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของกรมปศุสัตว์ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักกฎหมาย  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายวรฉัตร วิรัชลาภ 0-2653-4444 ต่อ 1415 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล 0-2653-4444 ต่อ 1415 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 

สูตรการค านวณ : 
จ านวนเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

จ านวนเร่ืองที่เข้ามาทั งหมดในปงีบประมาณ 
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ตัวชี วัดที่ 2.23 ร้อยละจ านวนเรื่องที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักกฎหมาย 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การวัดจ านวนเรื่องของงานที่ส านักกฎหมายสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยในตัวชี วัดนี  

 งาน 1 เรื่อง หมายความว่า ชิ นงานเกี่ยวกับการยกร่างและพิจารณาตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลง รวมถึงพิจารณาการใช้สิทธิต่างๆ ตามนิติกรรมสัญญา การจัดท าสรุปข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานส่งให้
พนักงานอัยการด าเนินคดีแทน และการประสานคดี รวมถึงการด าเนินการในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ที่ส านัก
กฎหมายได้รับไว้ด าเนินการอย่างเป็นทางการในแต่ละครั ง โดยเป็นชิ นงานที่มีประเด็นที่ส านักกฎหมายจะต้องด าเนินการ 
ตรวจสอบ พิจารณา หรือให้ความเห็นในเรื่องนั นๆ ด้วย 

 ระยะเวลาที่ก าหนด หมายความว่า ระยะเวลาตั งแต่ส านักกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องเข้า จนถึงลงทะเบียนส่ง
เรื่องออก โดยไม่นับระยะเวลาในการรอข้อเท็จจริงและเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกส านักกฎหมาย ทั งนี   
ให้ค านึงถึงระยะเวลาตามกฎหมายด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 1. งานยกร่างหรือพิจารณาตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงพิจารณาการใช้สิทธิ
ต่างๆ ตามนิติกรรมสัญญา ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ ทั งนี  หากนิติกรรมสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการแปล ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 20 วันท าการ 

 2. งานจัดท าสรุปข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานอัยการด าเนินคดีแทน ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 
20 วันท าการ 

 3. งานประสานคดี รวมถึงการด าเนินการในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วัน
ท าการ 

 ระดับความส าเร็จของจ านวนเร่ืองที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการจ านวนเร่ืองที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและ
มิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มี

อ านาจพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจพิจารณาได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด” ทีห่น่วยงานรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนเร่ืองที่ส านักกฎหมายเสนอความเห็นต่อ
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 

เงื่อนไข : 
 ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ไม่รวมถึงระยะเวลาในการรอเอกสาร หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขจากเจ้าของ
เรื่อง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. จัดให้มีสมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของส านักกฎหมาย รายการตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2561 
2. จัดท าหนังสือ/บันทึกการด าเนินการ กรณีการรอข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก  

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

149 
 

3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักกฎหมาย 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายประสิทธิ เกษตะระ 0-2653-4444 ต่อ 1413 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายเอกอัคระ ทะชาดา 

2. นายนภัสรพี พิชยเมธพนธ์ 
3. นางสาวธนภัส ทรงวิทยาธรรม 

0-2653-4444 ต่อ 1413 
0-2653-4444 ต่อ 1413 
0-2653-4444 ต่อ 1413 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.24 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ 
หน่วยวัด : ครัวเรือน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (2.8 ล้านราย ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย :  

 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี ยงสัตว์  
ข้อมูลพิกัดที่ตั งสถานที่เลี ยงสัตว์และรูปภาพเกษตรกร ที่ได้ขึ นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ ในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 

 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  หมายถึง สัดส่วนของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561  เทียบกับฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2560 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับฐานการประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) โดยพิจารณา 2 มิติประกอบด้วย 
มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ นทะเบียนเกษตรกร” 

ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้มุมมอง
ของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์” ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ 80 85 90 95 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปี 2560 
2. ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปี 2561 
3. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้อง 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการด าเนนิการ

ตามตัวชี วดั  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-2653-4925 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร 

2. นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ 
3. นางอุทุมพร รัตนวงศ์กฤตานน   

0-2653-4444 ต่อ 2341 
0-2653-4444 ต่อ 2341 
0-2653-4444 ต่อ 2341 

 

 
 

สูตรการค านวณ =    จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปี 2561 ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ x 100 
             จ านวนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าปี 2560 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส 
3. นางสาวจตุพร ปัดถา 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

153 
 

ตัวชี วัดที่ 2.25 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลการประเมินส่วนราชการฯ กรมปศสุัตว์ เท่ากับ ระดับมาตรฐาน 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย : 

 แบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การด าเนินงานของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการก ากับ ติดตามประเมินผล รายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามแบบการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ ให้ผลการด าเนินงานแบบ
การประเมินส่วนราชการฯ กรมปศุสัตว์บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการ
และมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนการปฏิบัติราชการ “การบริหารจัดการผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)” 
2. รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 และ 2 
3. สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 1. พิจารณาจากผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (1 คะแนน) 

ค่าคะแนน ผลการประเมินส่วนราชการฯ 
0 ระดับต้องปรับปรุง 

0.5 ระดับมาตรฐาน 
1 ระดับคุณภาพ 

 
2. พิจารณาจากผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (1 คะแนน) 

ค่าคะแนน ผลการประเมินส่วนราชการฯ 
0 ระดับต้องปรับปรุง 

0.5 ระดับมาตรฐาน 
1 ระดับคุณภาพ  
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2653-4444 ต่อ 1511 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวจตุพร  ปัดถา 

2. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.26 การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 200 แห่ง 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว์  
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย :  

 กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยจัดท าโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อ
รับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้
เลือกซื อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งไข่สดที่จ าหน่ายจะต้องมาจากฟาร์มไก่ไข่ หรือเป็ดไข่ ที่ได้รับมาตรฐาน
ฟ า ร์ ม  
มีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้วว่าปลอดภัยจากสารตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกรมปศุสัตว์และตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากจ านวนจังหวัดในเขตพื นที่ที่ได้รับการรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สดตามโครงการ  

ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 

 2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 
4-5 

พิจารณาจากคะแนนตัวชี วดั “การรับรองสถานทีจ่ าหนา่ยไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใสใ่จผู้บริโภค  
(ปศุสัตว์ OK)” 
สูตรการค านวณ = 
  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายไขส่ดตามโครงการไขส่ดปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บรโิภค (ปศสุัตว์ OK) 

80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ผลการตรวจรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ของส านักงานปศุสัตว์เขต ที่รวบรวมโดยกลุ่มรับรองด้าน
การปศุสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว ์
0-2653-4444 ต่อ 3115 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย 0-2653-4444 ต่อ 3111 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 

การรับรองสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไขส่ดปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศสุัตว์ OK) x 100 
เป้าหมายของจ านวนสถานท่ีจ าหน่ายไข่สดตามโครงการไขส่ดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสตัว์ OK) 
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ตัวชี วัดที่ 2.27 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (208,030 ตัวอย่าง ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปี)  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย :  

 ตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ หมายถึง ตัวอย่างอาหารสัตว์ เนื อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ ไข่ น  าผึ ง นม ผลิตภัณฑ์ 
นม ยาสัตว์ วัตถุอันตราย น  าใช้ในฟาร์ม ปัสสาวะสุกร น  าล้างซาก และไขมัน ที่ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสตัว์เป็นผู้
ก าหนดเป้าหมายและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ 
ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สนิค้าปศุสัตว์
เปรียบเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
สูตรการค านวณ = 

จ านวนตัวอย่างที่ได้รบัการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ x 100 
จ านวนตัวอย่างตามเปา้หมายทีก่ าหนด  

  
 
 

ค่าคะแนน 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รบัการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าเดือน สงป. 
2. สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าเดือน ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0-2967-9741 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร 0-2967-9742 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.28 ระดับความส าเร็จของการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย :  

 การถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ หรือการมอบหมายภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ 
ในกิจกรรมการทดสอบที่ก าหนด ให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายและห้องปฏิบัติการเอกชนรับไปด าเนินการแทน 

 ห้องปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สังกัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ 

 ห้องปฏิบัติการเอกชน หมายถึง ห้องปฏิบัติการในในสังกัดภาคเอกชนที่ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์
สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 

 การตรวจประเมิน หมายถึง การตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการเอกชน 

 ระดับความส าเร็จของการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับอนุมัติให้ขึ น
ทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าจากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงานและองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมินเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
สูตรการค านวณ = 

จ านวนห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับการตรวจประเมิน x 100 
จ านวนห้องปฏิบัติการทีต่้องได้รบัการตรวจประเมินตามเปา้หมาย 

 

ค่าคะแนน 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการตรวจประเมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. ตารางสรปุแผนการตรวจประเมนิความสามารถห้องปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 และวนัทีต่รวจประเมนิ 
2. ตารางสรปุผลการด าเนนิการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
3. รายชื่อห้องปฏิบัติการเอกชนทีไ่ด้รับการตรวจประเมิน ประจ าปงีบประมาณ 2561 และขอบข่ายรายการทดสอบ

ที่รับถ่ายโอนภารกิจ 
4. รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

กรมปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอบข่ายรายการทดสอบที่ได้รับการตรวจประเมิน 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจดา้นการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว ์

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0-2967-9741 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ 

2. นายสรเฉลิม ศักดิ์ศร ี
0-2967-9700 ต่อ 2140 
0-2967-9700 ต่อ 2140 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.29(1) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 (สตส.) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 7 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการ เพื่อขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ให้ห้องปฏิบัติการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 บรรลุเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย การขยายขอบข่ายใหม่
และรักษาสภาพขอบข่าย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงานและองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนขอบข่ายที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนขอบข่ายที่ ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
  
 
 
 
 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนขอบข่ายทีไ่ดร้ับการรักษาตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปรียบเทียบกับเปา้หมายที่
ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการบริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทีไ่ด้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์ 0-2967-9741 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร 0-2967-9700 ต่อ 1206 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนการขยายขอบข่ายใหม่และรักษาสภาพขอบข่าย x 100 

จ านวนขอบข่ายตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ตัวชี วัดที่ 2.29(2) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 (สสช.) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (92 ขอบข่าย) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 ขอบข่าย หมายถึง รายการทดสอบเพื่อตรวจหาลักษณะเฉพาะ/เชื อจุลินทรีย์/ความรุนแรงของเชื อจุลินทรีย์/
สารพิษจากตัวอย่างทดสอบตามวิธีการทดสอบเฉพาะที่ก าหนดไว้ 

 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค คือ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการขอบข่ายให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากหน่วยรับรองของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนขอบข่ายที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของจ านวนขอบขา่ยที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 เปรียบเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด” 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนขอบข่ายทีไ่ดร้ับการรักษาตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เปรียบเทียบกับเปา้หมาย
ที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

เงื่อนไข :  
จ านวนขอบข่ายตามเป้าหมายที่ก าหนดอาจมีการปรับเพิ่ม-ลด ได้ภายในปีงบประมาณ หากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมี

การแจ้งยกเลิกการด าเนินการในขอบข่ายนั น 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. ข้อมูลรายงานความกา้วหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ประจ าเดือนจากทุก

ห้องปฏิบัติการ โดยก าหนดให้ส่งมาเก็บรวบรวมไวท้ี่กลุ่มพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏบิัติการ สถาบันสุขภาพสตัว์แห่งชาติ 
2. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏบิตัิงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนขอบข่ายที่ด าเนินการรักษาได้ x 100 

จ านวนขอบข่ายตามเป้าหมายทีก่ าหนด (92 ขอบข่าย) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายพีรวิทย์  บุญปางบรรพ 0-2579-8908-14 ต่อ 201 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.30 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 7 
ค าอธิบาย : 

 การประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ตัวชี วัด ดังนี  
1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
2. การทดสอบความใชไ้ด้ของวิธีวิเคราะห์ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการในการพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ การ
พัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงานและองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของวิธีที่ได้รับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

เป้าหมายที่ก าหนด” และ “ร้อยละของวิธีที่ได้รับการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่วและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของวิธีที่ได้รับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด” และ “ร้อยละของวิธีที่ได้รับการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
 
 

 
 
1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (1 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละของวิธีที่ได้รับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 

2. การทดสอบความใช้ได้ของวิธวิีเคราะห์ (1 คะแนน) 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละของวิธีที่ได้รับการทดสอบความใช้ได้ของ 
วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ผลการพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 0-2967-9741 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิทยา สังข์ทอง 0-2967-9700 ต่อ 1219 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนวิธีทีไ่ด้รับการพฒันาวิธี/ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ x 100 

จ านวนวิธีตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ตัวชี วัดที่ 2.31 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์ม
ปลอดสารเร่งเนื อแดง” 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (5,000 ฟาร์ม)  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 สารเร่งเนื อแดง หมายถึง สารกลุ่มเบต้า อะโกนิสต์ ซึ่งเป็นสารต้องห้ามผสมอาหารสัตว์ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้แก่ สารกลุ่มเบต้า อะโกนิสต์ เช่น ซัลบูทามอล (Salbutamol), เคลนบูเทรอล 
(Clenbutarol), แรคโทพามีน (Ractopamine) สารต้องห้ามเหล่านี ใช้เป็นยาในคนเพื่อรักษาโรคหอบ หืด แต่หากน ามาใช้
ในสัตว์โดยเฉพาะสุกร จะท าให้กล้ามเนื อสุกรใหญ่ขึ นมีไขมันลดลง เนื อมีลักษณะสีแดง สวย ท าให้ผู้บริโภคนิยม แต่สาร
เหล่านี มักมีสารตกค้างและสะสมในเนื อสุกร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื อแดง โดยการตรวจหาสารเร่งเนื อแดงในปัสสาวะ
สุกรขุน และรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคเนื อสุกร 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสาร
เร่งเนื อแดง” เป็นร้อยละของฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื อแดง ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขประกาศกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมทั งตรวจประเมินรับรองรายใหม่และตรวจต่ออายุ เทียบกับค่าเป้าหมายทั งปี 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสาร
เร่งเนื อแดง” โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “ร้อยละของ

จ านวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูล
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
หน่วยงานให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนฟาร์มสุกรที่ไดร้ับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่ง
เนื อแดง” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนฟาร์มสุกรทีไ่ด้รับการตรวจประเมิน
ฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 
2. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งให้กองแผนงานสรุปผลด าเนินงานเป็นรายเดือน

เสนอต่อผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 
3. จัดประชุม วิธีการด าเนินงาน วางแผน รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนกาปฏิบัติงาน
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนฟาร์มสุกรทีไ่ด้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดสารเร่งเนื อแดง x 100 

จ านวนฟาร์มสุกรตามเป้าหมาย (5,000 ฟาร์ม) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการควบคุมอาหารและยาสัตว์ 0-22159-0406-7 ต่อ 101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายอดุลย์  เพิ่มผล 0-22159-0406-7 ต่อ 111 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.32 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน” 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 200 แห่ง  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 จ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน หมายถึง 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายภายในประเทศ และส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ 
“หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing Practice : GMP)” และระบบการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารสัตว์ (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) 
ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล องค์การอนามัยโลก  

 จ านวนผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน ได้ใบรับรองระบบ 
GMP และ HACCP) จากกรมปศุสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนา
และตรวจประเมินมาตรฐาน” หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่
ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน” ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับ

บริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูล
หน่วยงานให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสตัว์ที่ได้รับบริการ
พัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ 
ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 
2. รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งให้กองแผนงานสรุปผลด าเนินงานเป็นรายเดือน

เสนอต่อผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนกาปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รบับริการพฒันาและตรวจประเมินมาตรฐาน x 100 

จ านวนสถานประกอบการตามเป้าหมาย (200 แห่ง) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการควบคุมอาหารและยาสัตว์ 0-22159-0406 ต่อ 101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายบุญเสริม  ปีตานนทร์ชัย 0-22159-0406 ต่อ 111 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.33 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักควบคุม ป้องกนั และบ าบัดโรคสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ Good Farming Management : GFM 
หมายความว่า ฟาร์มเลี ยงสัตว์ที่ยกระดับการเลี ยง การจัดการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการบันทึกข้อมูล  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ได้ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 เกษตรกรที่ผ่านการอบรม หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน 
ปศุสัตว์ หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือผู้ที่ได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาของ
เกษตรกร และได้รับการขึ นทะเบียนตามแบบรายงานการขึ นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) 

 ฟาร์มที่ได้รับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ผ่านการตรวจ
ประเมินตามข้อก าหนดรายชนิดสัตว์โดยคณะผู้ตรวจประเมิน และได้พิจารณาการรับรองจากปศุสัตว์จังหวัดตามแบบรายงาน
การรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) 

 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ (GFM)” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสัตว์ 

(GFM)” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

177 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเลี ยงสตัว์ (GFM)”  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ของส านกังานปศสุัตว์เขต 1-9 และส านกังานปศสุัตว์พื นที่กรุงเทพมหานคร อ้างอิง
จากการประเมินผลการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1. แบบรายงานการขึ นทะเบยีนเกษตรกร (ฟป.4) 
2. แบบรายงานการรับรองฟาร์มทีม่ีระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) 
3. ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏบิัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation) 
4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

- จัดท ารายงานการขึ นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม (ฟป.4) และรายงานผลการตรวจประเมินเบื องต้น 
(ฟป.5) ทุกเดือนภายในวันที่ 25 ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5. ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด 
1) รวบรวมและจัดท ารายงานการขึ นทะเบียนเกษตรกร (ฟป.4) ปีละ 2 ครั ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม และวันที่ 

20 กันยายน 
2) รวบรวมและจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินเบื องต้น (ฟป.5.1) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
3) จัดท ารายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6) ภายในวันที่ 5 

ของเดือนถัดไป 
4) จัดส่งเอกสาร ฟป.4 ฟป.5.1 และ ฟป.6 ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตที่จังหวัดตั งอยู่และส านักควบคุม ป้องกัน 

และบ าบัดโรคสัตว์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol1@dld.go.th 
5) รวบรวมข้อมูล จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมระบบการป้องกันโรค และการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสมและ

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation) 

 

 

 

mailto:dcontrol1@dld.go.th
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางนพวรรณ บัวมีธูป 0-2653-4444 ต่อ 4131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย 0-2653-4444 ต่อ 4131 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.34 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักควบคุม ป้องกนั และบ าบัดโรคสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 ร้อยละของเกษตรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค พิจารณาจากจ านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับระบบการเลี ยงไก่ชนแล้วผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดเทียบกับจ านวนเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทั งหมด 

 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ จ านวนเกษตรกร 35 รายต่อหนึ่งอ าเภอ (เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั งเกษตรกร
รายใหม่และรายเก่าที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรคปี 2560) 

 ระดับความส าเร็จของการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการปรับระบบการเลี ยงไก่ชนและผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์
ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มี

ระบบป้องกันโรค” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกัน
โรค” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการ
รับรองสถานที่เลี ยงไก่ชนที่มีระบบ
ป้องกันโรค เปรียบเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมาย และผลจาก
โครงการส ารวจภูมิคุ้มกันต่อโรคนิว
คาสเซิล 

ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

ร้อยละ 60-
70 

ร้อยละ 
70.01-80 

ร้อยละ 
80.01 ขึ น
ไปและมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกันไก่
พื นเมืองไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 35 

ร้อยละ 
80.01 ขึ น
ไปและมี
ระดับ

ภูมิคุ้มกัน
ไก่พื นเมือง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แบบค าขอขึ นทะเบียนสถานที่เลี ยงสัตวป์ีกพื นเมืองหรือไก่ชนปอ้งกันโรค (กช.1) 
2. แบบประเมนิหลักเกณฑ์สถานทีเ่ลี ยงสัตว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค (กช.2) 
3. แบบขึ นทะเบียนสถานที่เลี ยงสตัว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ที่ผ่านการรับรอง (กช.3) 
4. สมุดรับรองสถานที่เลี ยงสตัว์ปีกพื นเมืองหรือไก่ชน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายวัชรพงษ์ สุดดี 0-2653-4444 ต่อ 4161 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายนิกรณ์ นิลเพชร 0-2653-4444 ต่อ 4161 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.35 ระดับความส าเร็จในการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักควบคุม ป้องกนั และบ าบัดโรคสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จสามารถวัดได้จาก 
1. ร้อยละของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนินการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  

ได้ตามเป้าหมาย 
2. ผลการด าเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก 
3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
4. ผลการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และ

เทศบาลนคร 
 พื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง พื นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าทั งในคนและในสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้า

ระวังโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และควรมีการเฝ้าระวังการน าสัตว์ เข้ามาในพื นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบคนและสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน 

 พื นที่ควบคุมโรค มี 3 ระดับ คือ 
 ระดับ A หมายถึง พื นที่ที่ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ 
 ระดับ B หมายถึง พื นที่ที่ไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
 ระดับ C หมายถึง พื นที่ที่ยังพบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในคนหรือพื นที่ที่พบโรคทั งในคนและในสัตว์ 

โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย

ใช้มุมมองของ ADLI 
Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสนุัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ที่หนว่ยงานรับผิดชอบ 
ส่วนที่ 1 คะแนนความส าเร็จของ อปท. ที่สามารถด าเนินการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสนุัขบ้า (1 คะแนน) 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ค่ามัธยฐานคะแนน น้อยกว่า 

0.5 
มากกว่า

หรือเท่ากับ 
0.25 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

0.5 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

1.0 

เท่ากับ 
1.5 

หมายเหตุ : การด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคพิษสนุัขบา้ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ดา้นโรคพิษสุนัข
บ้า และกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน (0.5 คะแนน) 

มีการประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านการประชุม เอกสาร เว็บไซต์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ อย่างนอ้ย 
1 ครั ง ต่อรอบการประเมิน 
 
ส่วนที่ 2 คะแนนการด าเนนิงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบา้เชิงรุก (0.5 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ค่ามัธยฐานคะแนน น้อยกว่า 

0.25 
มากกว่า

หรือเท่ากับ 
0.25 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

0.5 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

1.0 

เท่ากับ 
1.5 

 
ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามมาตรการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคพิษสุนัขบา้ (0.5 คะแนน) 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ค่ามัธยฐานคะแนน น้อยกว่า 

0.25 
มากกว่า

หรือเท่ากับ 
0.25 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

0.5 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

1.0 

เท่ากับ 
1.5 
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เงื่อนไข : 
 ผลการด าเนนิงานตามโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสนุัขบ้าเชงิรุกพิจารณาข้อมูลจ านวนตวัอย่างสง่ตรวจเพื่อการ
รับรองสถานะปลอดโรคพิษสุนขับ้า จากระบบ Thai Rabies Net 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสนุัขบ้า (Thai Rabies Net : http://thairabies.net/trn/) 
2. คู่มือหลักเกณฑ์การสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
3. รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายพรพิรุณ ชินสอน 0-2653-4444 ต่อ 4181 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายกิติภัทท์ สุจิต 0-2653-4444 ต่อ 4181 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thairabies.net/trn/
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ตัวชี วัดที่ 2.36 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการชันสูตรโรคสัตว์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 458,511 ตัวอย่าง 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาต ิ
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 การชันสูตรโรคสัตว์ หมายถึง การตรวจสอบโรคสัตว์เพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริงที่สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั ง 7 แห่ง และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จังหวัดนครราชสีมา (ไม่นับรวมกับ สคบ.) สามารถด าเนินการได้ตามแผน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ 
2) กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

 หน่วยงาน หมายถึง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง และศูนย์
อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดนครราชสีมา 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการชันสูตรโรคสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ร้อยละ
ของตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รับการชันสูตรโรคสัตว์เปรียบเทียบ

กับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รบัการชันสูตรโรคสัตว์เปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 
ที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรบัผิดชอบ 
  สูตรการค านวณ = 

 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รบัการชันสูตรโรคสัตว์
เปรียบเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข : 
 จ านวนตัวอย่างที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติด าเนินการตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์จะไม่นับรวมกับจ านวน
ตัวอย่างของส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ ที่มีการส่งให้หน่วยงานด าเนินการตรวจระหว่างปีงบประมาณ 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  
1. การส่งตัวอย่าง/ซากสัตว์/สัตว์ป่วย เพื่อส่งห้องปฏิบัติ การ โดยมีผู้น าส่ง ดังนี  

  - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ (กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ) 
- เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม เอกชน และประชาชนทั่วไป 
- เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างประเทศ  

2. การรับตัวอย่าง/ซากสัตว์/สัตว์ป่วย 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ (มีคู่มือการสอบสวนโรคเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์) รับตัวอย่าง/

ซากสัตว์/สัตว์ป่วย ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างและซักประวัติรวม ทั งจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
- ในกรณีที่จ าเป็นต้องท าการผ่าซาก เจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ด าเนินการผ่าซาก ตรวจวินิจฉัยเบื องต้น และเก็บตัวอย่างส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ทางไวรัสวิทยา ทางแบคทีเรียและเชื อรา ทางปรสิตวิทยา ทางภูมิคุ้มกัน

วิทยา และทางพิษวิทยาและชีวเคมี ท าการทดสอบ ตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ตามวิธีเฉพาะ แล้วส่งผลการชันสูตรให้
กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 

4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ รวบรวมผลชันสูตรทั งหมดเพื่อสรุปผล
การตรวจวินิจฉัยโรคพร้อมให้ค าแนะน า และจัดส่งไปยังผู้ส่งตัวอย่าง รวมทั งจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทางห้อง 
ปฏิบัติการเพื่อใช้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ในกรณีที่เป็นปัญหาเร่งด่วน หรือมีผลกระทบกับเกษตรกรอย่างกว้างขวาง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน
สอบสวนโรคในพื นที่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลมาประกอบการสรุปผล และการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

6. รายงานผลทุกเดือน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

จ านวนตัวอย่างที่ได้ด าเนนิการชนัสูตรโรคสัตว์ x 100 
จ านวนตัวอย่างเป้าหมายที่ก าหนด (458,511 ตัวอย่าง) 
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7. ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากบัดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายศรายทุธ  แก้วกาหลง 0-2579-8908-14 ต่อ 121 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.37 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการรักษารอบระยะเวลาของขั นตอนการปฏิบัติ
ราชการ (โรคบรูเซลโลสิส และโรคพิษสุนัขบ้า) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ผลส ารวจความพงึพอใจ ร้อยละ 90 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 การรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั นตอนการปฏิบัติราชการ หมายถึง การรักษารอบระยะเวลาการ
ตรวจ (การตรวจโรคบรูเซลโลสิส และโรคพิษสุนัขบ้า) ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี  

ปริมาณตัวอย่าง ระยะเวลาการให้บริการ 
จ านวนตัวอย่าง 1-200 5 วัน 
จ านวนตัวอย่าง 201-500 6 วัน 
จ านวนตัวอย่าง 501-1,000 11 วัน 
จ านวนตัวอย่าง 1,001-2,001 21 วัน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั งภาครัฐและ
เอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ทั งทางบวกและทางลบ ทั งทางตรงและทางอ้อม  
จากการด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี   
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
2) ด้านขั นตอนการให้บริการ  
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั นตอนการปฏิบัติ
ราชการ (การตรวจโรคบรูเซลโลสิส และโรคพิษสุนัขบ้า) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการรักษารอบระยะเวลาการ
ตรวจโรคตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลา
เปรียบเทียบกับจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการทั งหมดในแต่ละกระบวนงาน) และการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการ

ของหน่วยงาน โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 

 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
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 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี โดยค านวณ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้บริการ รอบ 12 เดือน 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

เงื่อนไข : 
ใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยค านวณร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้บริการ รอบ 12 เดือน 
1. การค านวณคะแนนประจ าปงีบประมาณ 2561 มีเงื่อนไข ดังนี  

1.1 รอบการประเมินรอบที่ 1/2561   สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้
บริการ ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 

1.2 รอบการประเมินรอบที่ 2/2561  สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้
บริการ และจากการประชุมผู้รับบริการประจ าปี  ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 2. เกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการตรวจโรคบรูเซลโลสิสที่ก าหนดไว้อ้างอิงข้อมูลจากประกาศสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ เรื่อง “ระยะเวลาการทดสอบขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025 : 2005” ลงวันที่  
1 สิงหาคม 2555 โดยระยะเวลาการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้นั น ไม่สามารถลดลงได้แต่ในทางปฏิบัติ
อาจจะได้ระยะเวลาที่ต่ ากว่าที่ก าหนดได้ขึ นอยู่กับปริมาณงานในช่วงนั นๆ ซึ่งหากก าหนดต่ ากว่านี อาจมีผลกระทบต่อ 
การทดสอบได้ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. สรุปผลส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
2. เอกสารรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 0-2579-8908-14 ต่อ 216 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายศรายุทธ  แก้วกาหลง 

2. นายสมชัย  เจียมพิทยานุวัฒน์ 
0-2579-8908-14 ต่อ 121 
0-2579-8908-14 ต่อ 500 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.38 ระดับความส าเร็จของการผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (ผลิตวัคซีนสัตว์ 13 ชนิด/สารทดสอบโรค 4 ชนิด) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สตัว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 การผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค หมายถึง การผลิตวัคซีนส าหรับโค-กระบือ สุกร สัตว์ปีกและแอนติเจน  
เพื่อสนับสนุนนโยบายการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จของการผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการผลิตวัคซีน
ส าหรับโค-กระบือ สุกร สัตว์ปีกและแอนติเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก
ของการผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย”  

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย” ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตวัคซีนได้ 
ตามเป้าหมาย 

80 83 86 89 92 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1. ปริมาณความต้องการใช้วัคซีนและแอนติเจน (งบป้องกันและงบเพื่อจ าหน่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แผนการผลติวัคซีนและแอนติเจน (งบป้องกันและงบเพื่อจ าหน่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางกมลทิพย์ ธัญพิมล  
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวภาวนา ทศพิทักษา  

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนวัคซีนและสารทดสอบโรคที่ผลิตได้ x 100 

จ านวนวัคซีนและสารทดสอบโรคตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ตัวชี วัดที่ 2.39 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการวัคซนีที่ได้คุณภาพ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สตัว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 การผลิตวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่มีคุณภาพดีคือประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดต่อสัตว์ได้และ
ปลอดภัยกับสัตว์ ดังนั น วัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคทุกชุดที่ผลิตต้องมีกระบวนการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต
ที่ดี (GMP) ที่ก าหนดเกณฑ์การทดสอบให้วัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคทุกชุดที่ส่งออกไปสู่มือผู้ใช้ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้คุณภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการให้วัคซีน
สัตว์และสารทดสอบโรคทุกชุดได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
(ร้อยละของวัคซีนผ่านการทดสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ผลิตได้ทั งหมด) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา  
2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของชุดวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานเปรียบเทียบกับชุดวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผลิตได้ทั งหมด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดขอ้งในการด าเนินการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของชุดวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบกับชุดวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผลิตได้ทั งหมด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ = 

 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของชุดวัคซีนสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบกับชุดวัคซีนสัตว์และ 
สารทดสอบโรคที่ผลิตได้ทั งหมด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ปริมาณความต้องการใช้วัคซีนแอนติเจน (งบป้องกันและงบเพื่อจ าหน่าย) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แผนการผลติวัคซีนและแอนติเจน (งบป้องกันและงบเพื่อจ าหน่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. รายงานผลิตภัณฑ์ตามวันทีผ่ลิต และผ่านหรือไม่ผ่าน การทดสอบคุณภาพ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการขอ้มูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวสุพายา ตรีกมล  
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวแคทริยา นันขุนทด  

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

จ านวนชุดวัคซนีสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
จ านวนชุดวัคซนีสัตว์และสารทดสอบโรคที่ผลิตทั งหมด 
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ตัวชี วัดที่ 2.40 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับรองมาตรฐานการผลติที่ด ี(GMP) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สตัว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 การผลิตวัคซีนสัตว์โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ต้องได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) จากคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล ดังนั นส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต้องด าเนินการ
จัดท าแผนการและด าเนินการตามแผนเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)  

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี  (GMP) หมายถึงกระบวนการ
บริหารจัดการ เพื่อให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เพื่อท า
ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของการด าเนินการเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิต 

ที่ดี (GMP)” เป็นผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของการด าเนินการเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทีด่ี (GMP)” 
เป็นผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  
ที่หน่วยงานรับผดิชอบ 
สูตรการค านวณ = 

แผนการที่ด าเนินการได้แล้วเสรจ็ x 100 
แผนการที่ก าหนดไว ้

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของการด าเนินการเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน
การผลิตที่ดี (GMP) 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการเก็บรวบรวม

รายงานประจ าเดือน และน าเสนอผู้บริหาร 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายวรพงษ์ ศรีวิไลฤทธิ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวชุติกาญจน์ น้อยน  าค า  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.41 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ
ได้รับการพัฒนา 
หน่วยวัด : แห่ง 
เป้าหมาย : 13 แห่ง (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองสารวัตรและกักกัน 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานและการให้บริการที่เก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับ
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานและ

การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการโครงสร้างพื นฐานและการให้บริการ
ที่เก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื นฐานและการให้บริการที่เก่ียวข้องด้าน
เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา (จ านวน 13 แห่ง) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล :  

1. แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองสารวัตรและกักกัน 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากบัดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 0-2501-3473 ต่อ 104 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.42 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการผลิตน  าเชื อที่ได้มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 709,700 โด๊ส  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 6 
ค าอธิบาย : 

 น  าเชื อแช่แข็งที่ผลิตได้มาตรฐาน คือ การผลิตน  าเชื อจากน  าเชื อพ่อพันธุ์ที่ผ่านขบวนการทดสอบและปรับปรุง
พันธุกรรม เพื่อใช้ในการผสมเทียมสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด เกษตรกรสามารถเพิ่มจ านวนสัตว์ได้
โดยไม่ต้องเลี ยงพ่อพันธุ์ ลดความเสี่ยงจากการที่แม่พันธุ์สัตว์ได้รับเชื อโรคติดต่อจากพ่อพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
และปรับปรุงพันธุกรรมให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า 

 ร้อยละของปริมาณน  าเชื อที่ผลิตได้มาตรฐานตามเป้าหมายของโค เนื อ โคนม แพะ และสุกร หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการในการผลิตน  าเชื อที่ผลิตได้มาตรฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน “ร้อยละ
ของปริมาณน  าเชื อที่ผลิตได้มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน “ร้อยละของปริมาณน  าเชื อที่ผลิตได้

มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน “ร้อยละของปริมาณน  าเชื อที่ผลิตได้
มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ = 
 
 

 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละของปริมาณน  าเชื อมาตรฐานทีผ่ลิต 
ได้มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข : 

หากพบพ่อพนัธุ์สัตว์ที่มีปัญหาในการผลิตน  าเชื อที่เปน็ปญัหาเฉพาะตัว (Individual Problem) จะมีผลกระทบต่อ
การผลิตน  าเชื อได ้

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รายงานผลการปฏิบัตงิานจากระบบบริหารการปฏิบัตงิาน (e-Operation) 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายจิรุตม์ รัตนเทพ 0-2967-9798 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิจิตร อึ งพินิจ 0-2967-9798 

 
 

ปริมาณน  าเชื อที่ผลิตได้มาตรฐาน (โคเนื อ โคนม แพะ และสุกร) x 100 
ปริมาณน  าเชื อตามเปา้หมายที่ก าหนด (709,700 โด๊ส) 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.43 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 15,000 ตัว 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 6 
ค าอธิบาย : 

 การบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ คือ การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ที่ท าให้เกิดปัญหาผสมติดยาก
หมายถึง แม่สัตว์ที่ไม่สามารถให้ก าเนิดลูกที่มีชีวิตตามปกติได้ เมื่อผสมกับพ่อที่มีความสมบูรณ์ทางเพศปกติ โดยมีปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการผสมติดยาก ได้แก่ ระบบการเลี ยง การจัดการ การให้อาหาร และโรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อการผสมเทียมติดตั งท้อง
และการให้ผลผลิตโดยเฉพาะในโคนม โคเนื อ และกระบือ โดยมีศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 10 แห่ง 
เป็นหน่วยน าการปฏิบัติงาน 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการในการส่งเสริมให้สัตว์ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน “ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” โดย
พิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์

พันธุ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรบัผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูลหน่วยงาน 
ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของสัตว์ที่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนด” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

    คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของสัตว์ที่ได้รบัการบริการแก้ไขปัญหาความ
สมบูรณ์พันธุ์เปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. บันทึกจ านวนสัตว์แม่พนัธุ์ทีไ่ด้รบัการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พันธุ์ ตามแบบฟอร์มที่ส านัก
เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสตัว์ก าหนด โดยศนูย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพทีร่ับผิดชอบในแต่ละพื นที่ 
รายงานผลการปฏิบัตงิานให้ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์รวบรวม 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอรุณ จันทร์กระจ่าง 0-2967-9798 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวิจิตร อึ งพินิจ   0-2967-9798 

 

 

 
 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนสัตวท์ี่ได้รับการบริการแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พนัธุ์ x 100 

จ านวนสัตว์เปา้หมายการให้บรกิารแก้ไขปัญหาความสมบูรณ์พนัธุ์ตามเปา้หมายที่ก าหนด (15,000 ตัว) 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.44 การผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 1. มีจ านวนของลูกสาวทีไ่ด้รับการเก็บข้อมูลของพ่อพันธุ์จ านวน 45 ตัว 
     2. มีพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ทีผ่่านการทดสอบจ านวน 5 ตัว 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
น  าหนัก : ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย : 
 

 การประเมินการผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์  
ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก ่

1) จ านวนของลูกสาวที่เกิดจากพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่ได้รบัการเก็บข้อมูล 
2) จ านวนพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ที่ผา่นการทดสอบ 

 การผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ หมายถึง กิจกรรมการสร้าง ทดสอบ และคัดเลือกพ่อโคนม
พันธุกรรมดีเด่น ด้านการให้ผลผลิตน  านม ประสิทธิภาพทางระบบสืบพันธุ์ และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื น และรูปแบบการจัดการของเกษตรกรภายในประเทศไทยได้ดี เพื่อใช้ในการผลิตน  าเชื อ 
แช่แข็งส าหรับการบริการผสมเทียม และปรับปรุงพันธุ์แม่โคนมของเกษตรกร  

 ความแม่นย าในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม 
ซึ่งหากการคัดเลือกไม่มีความแม่นย าก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรในวงกว้าง เนื่องจากพ่อพันธุ์ 1 ตัวจะผลิต
น  าเชื อได้ประมาณ 35,000 โด๊ส และเป็นการกระจายพันธุกรรมไม่เหมาะสมออกไปสู่ประชากรโคนมจ านวนมาก ทั งนี   
ในปัจจุบันกิจการโคนมใช้วิธีการผสมเทียมเพื่อผลิตลูกโค และปรับปรุงพันธุ์โคนมภายในฟาร์มเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความ
แม่นย าของการคัดเลือกขึ นกับจ านวนข้อมูลของลูกสาวที่เกิดจากพ่อแต่ละตัว และการกระจายตัวของข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินพันธุกรรม ซึ่งเมื่อข้อมูลส าหรับการประเมินพันธุกรรมพ่อ-แม่พันธุ์ มีจ านวนข้อมูลมากเพียงพอและเป็นข้อมูลจาก 
ทุกพื นที่ของประเทศ จะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและแม่นย า จ านวนข้อมูลของลูกสาวพ่อพันธุ์ทดสอบจึงมี
ความส าคัญยิ่งต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม ดังนั น การเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุ์พ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอล
โฮลสไตน์ โดยการเพิ่มความแม่นย าของการคัดเลือกด้วยวิธีการเพิ่มจ านวนของลูกสาวที่เกิดจากพ่อแต่ละตัวที่ได้รับการจัดเก็บ
ข้อมูลจึงมีความจ าเป็น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเนื่องจากการคัดเลือกพันธุ์ที่ผิดพลาด และส่งผลให้เกษตรกรได้โคนมพันธุ์ดีอย่าง
แท้จริง ทั งนี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มโคนม สร้างความยั่งยืนทางอาชีพ และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 
ในกิจการเลี ยงโคนมให้สูงขึ น ซึ่งเป็นการเพิ่ม GDP ภาคเกษตรอีกทางหนึ่ง 

 ระดับความส าเร็จของการผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
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 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “การผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนม
พันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 

Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “การผลิตและเพิ่มระดับความแม่นย าของการคัดเลือกพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอล
โฮลสไตน์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. จ านวนของลูกสาวที่เกิดจากพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่ได้รับการเก็บข้อมูล (เป้าหมาย 45 ตัว) 
    คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.50 0.75 1.0 

จ านวนของลูกสาวที่เกิดจากพ่อพันธุ์แต่ละตัวที่
ได้รับการเก็บข้อมูล  

25 30 35 40 45 

 
2. จ านวนพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ที่ผา่นการทดสอบ (เปา้หมาย 5 ตัว) 

    คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.50 0.75 1.0 
จ านวนพ่อโคนมพนัธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
ที่ผ่านการทดสอบ  

1 2 3 4 5 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. รายงานผลการประเมินทางพนัธุกรรมพ่อพันธุ์โคนมในกิจกรรมการผลิตพ่อโคนมพนัธ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานรายเดอืนของกิจกรรมผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 
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แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายสายัณห์ บัวบาน 02-967-9700 ต่อ 3115, 

081-840-1509 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายสมศักดิ์ เปรมปรีดิ์   081-585-9344 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.45 ระดับความส าเร็จของร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนและตั งท้องในโคและแพะ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 500 ตัว  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 การย้ายฝากตัวอ่อน คือ การน าตัวอ่อนจากสัตว์ตัวให้ (donor) ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมสูง (superior 
genetic) ในโคเนื อ โคนม และแพะ ที่ผ่านขบวนการทดสอบและปรับปรุงพันธุกรรม ไปยังสัตว์ตัวรับ (recipient) เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มจ านวนสัตว์พันธุ์ดีได้โดย พ่อพันธุ์ดี และแม่พันธุ์ดี ปรับปรุงพันธุกรรมส่งผลตอบแทน คุ้มค่าในการเลี ยง
สัตว์ต่อไป 

 ระดับความส าเร็จของร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนและตั งท้องในโคและแพะ หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการย้ายฝากตัวอ่อนจากตัวให้ไปยังตัวรับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน “ร้อยละการย้ายฝากตัว
อ่อนและตั งท้องในโคและแพะ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด” โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและ 
มิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน “ร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนและตั ง

ท้องในโคและแพะ หลังจากการย้ายฝากตัวอ่อน 60 วัน เปรียบเทียบกับสัตว์ตัวรับที่ท าการย้ายฝากตัวอ่อนทั งหมด”  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด

ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนในสัตว์ตัวรับตามเป้าหมายทั งหมด”  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนในสัตว์ตัวรับตามเป้าหมาย
ทั งหมด 

80 85 90 95 100 

 
ระดับ 5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนติดตั งท้องในสัตว์ตัวรับ” ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละการย้ายฝากตัวอ่อนติดตั งท้องในสัตว์ตัวรับ 28 31 33 37 40  
หมายเหตุ : 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รายงานผลการปฏิบัตงิานการผลิตน  าเชื อผ่านระบบบริหารงบประมาณของกองแผนงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือน 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

 
 

จ านวนสัตว์ตวัรับที่ท าการย้ายฝากตัวอ่อน x 100 
จ านวนสัตว์ตวัรับทีไ่ด้รับการยา้ยฝากตัวอ่อนตามเปา้หมายทั งหมด (500 ตัว) 

จ านวนสัตว์ตวัรับที่ตรวจพบว่าตั งท้อง x 100 
จ านวนสัตว์ตวัรับทีไ่ด้รับการยา้ยฝากตัวอ่อนทั งหมด 
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ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นายอรุณ จันทร์กระจ่าง 089-647-6393 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายอนนท์ เทืองสันเทียะ 086-461-1169 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.46 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได”้ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 1.3422 ล้านตัว (สทป.-0.22 ล้านตัว และ สพพ.-1.3422 ล้านตัว รวมทั งหมด 1.5622 ล้านตัว) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ หมายถึง จ านวนลูกสัตว์ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ในศูนย์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์
สัตว์ ที่มีทั งหมด 35 แห่ง 

 ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย “จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้” หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้”  
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา  
2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน 
และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้” โดยแยกเป็น
รายชนิดสัตว์ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ 
LeTCI 

   Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
   Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
   Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
   Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนสัตวพ์ันธุ์ดีที่ผลิตได้” โดยแยกเป็นรายชนิด
สัตว์ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ชนดิสัตว ์
เป้าหมาย
ปี 2561 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เกณฑ์การให้คะแนนเทยีบกับร้อยละ
ตามเป้าหมายผลผลติ 

คะแนนท่ี
ได ้
(Di) 1 2 3 4 5 

1. โคนม A1 B1 C1 65 75 85 95 100 D1 
2. โคเนื อ A2 B2 C2 65 75 85 95 100 D2 
3. กระบือ A3 B3 C3 65 75 85 95 100 D3 
4. สกุร A4 B4 C4 65 75 85 95 100 D4 
5. แพะ A5 B5 C5 65 75 85 95 100 D5 
6. แกะ A6 B6 C6 65 75 85 95 100 D6 
7. ไก ่ A7 B7 C7 80 85 90 95 100 D7 
8. ไก่งวง A8 B8 C8 80 85 90 95 100 D8 
9. เป็ด A9 B9 C9 80 85 90 95 100 D9 
10. ห่าน A10 B10 C10 80 85 90 95 100 D10 
11. นกกระทา A11 B11 C11 80 85 90 95 100 D11 
12. กวาง A12 B12 C12 65 75 85 95 100 D12 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยตามเป้าหมายผลผลติสตัว์พันธุ์ดีเท่ากับ ∑ (Di) 
i 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยตามเปา้หมาย
ผลผลติสัตว์พนัธุ์ดี 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รายงานประจ าเดือนจากหน่วยงานของส านักพัฒนาพนัธุ์สตัว์ 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานในระบบ e-Operation 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
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ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สตัว์ 0-2653-4444 ต่อ 3213 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอติภา เอ่ียมกล้าหาญ 

นางสาวพรรษมนต์ วริศวัชรพงศ์ 
0-2653-4444 ต่อ 3213 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.47 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ผลส ารวจความพงึพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีรอ้ยละ 90 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 6 
ค าอธิบาย : 

 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่น าสัตว์ที่เป็นพันธุกรรมและเทคโนโลยี 
ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง 
ภายใต้การก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั งด้านการจัดการฟาร์ม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการบันทึกข้อมูล 
โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ท าให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 
3 ประเภท คือ 
  1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรม และเทคโนโลยี 
  2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์ 

3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื นเมือง 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการด าเนินงาน

ของฟาร์มเครือข่าย และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การค านวณระดับคะแนนพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการตัวชี วัด 
2. ระดบัคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย (out come) ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ  
4 - 5 

พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

หมายเหตุ : 
การส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ โดย สพพ. ด าเนินการปีละ 1 ครั ง (ก.ค.-ส.ค.) โดยมี

ประเด็นการส ารวจ 5 ด้านดังนี  
1. ด้านพนัธุ์สัตว ์
2. ด้านองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวตักรรม 
3. ด้านขั นตอนการบริการ 
4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 
5. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนและคู่มือการด าเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประจ าปี 2561  
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินการ ประจ าปี 2561 
3. ติดตามรายงานความก้าวหนา้ทกุเดือน ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 
4. รายชื่อเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2561 
5. รายงานประจ าเดือนจากหน่วยงานของส านักพัฒนาพนัธุ์สตัว์ 
6. รายงานผลการปฏิบัตงิานในระบบ e-Operation 
7. ผลการส ารวจความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3213 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวจิรัสย์ชา กองแก้ว 0-2653-4444 ต่อ 3213 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.48 สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 75 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 6 
ค าอธิบาย : 

 สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ร้อยละของจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  

- โคเนื อ      อัตราการเจริญเติบโตที่น  าหนักหย่านม 200 วัน 
- โคนม      อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกโคนมเพศเมียเท่ากับ 700 กรัม/วัน 
- ไก่พื นเมือง  อัตราการเจริญเติบโตของไก่พื นเมืองทดแทนที่อายุ 4 – 6 เดือน 
- แพะ     อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกหย่านม มากกว่าหรือเท่ากับ 100 กรัม/วัน 
- แกะ      อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกหย่านม มากกว่าหรือเท่ากับ 100 กรัม/วัน 
- สุกร     อัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกหย่านม มากกว่าหรือเท่ากับ 120 กรัม/วัน 

 สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้มาตรฐานที่ก าหนด หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
มาตรฐานที่ก าหนด” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้
มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด” ตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด” ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
สัตว์พันธุ์ดทีี่ผลติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ร้อยละ) 

55 60 65 60 75 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. รายงานประจ าเดือนจากหน่วยงานของกลุ่มงานวิจัยฯ ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานในระบบ e-Operation 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ

ตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3213 
ผู้จัดเก็บข้อมูล หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ ทุกกลุ่ม 0-2653-4444 ต่อ 3213 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงนิ 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.49 ระดับความส าเร็จของการขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ขึ นทะเบียน ร้อยละ 100 (พันธุ์/เกษตรกร) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 8 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น หมายถึง ผลการด าเนินงานขึ นทะเบียน
พันธุ์สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนในรอบ 12 
เดือน เปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนด และเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและเกษตรกร โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย  มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และ
องค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของการขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่นและการขึ นทะเบียนเป็นผู้
เลี ยงสัตว์พื นเมืองประจ าถิ่นของเกษตรกรที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

    Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
    Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
    Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 

Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
การค านวณระดับคะแนนพิจารณาจาก 2 ส่วน คอื 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการตัวชี วัด 
2. ระดับคะแนนที ่4–5 พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย (out come) ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
 รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 - 5 1. พิจารณาจากผลลัพธ์ของพันธุ์สัตว์พื นเมืองที่สามารถขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 1 คะแนน 
 
 
 
 

ค่าคะแนน 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละของจ านวนพันธุส์ัตว์พื นเมืองที่สามารถ 
ขึ นทะเบียนพันธุส์ัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น 

60 70 80 90 100 

 
2. พิจารณาจากผลลัพธ์ของเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนเป็นผู้เลี ยงสัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น 1 คะแนน 

 
 
 
 

ค่าคะแนน 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละของเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนเป็นผู้เลี ยงสัตว์
พื นเมืองประจ าถิน่ 

60 70 80 90 100 

 

หมายเหตุ : พันธุ์สัตวช์นิดที่มาขึ นทะเบียนและประกาศ ยังไม่ได้พิสูจนส์ายพนัธุ์ (ผลสะสม) 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนและคู่มือการด าเนินงานการขึ นทะเบียนพนัธุ์พื นเมืองประจ าถิ่น ประจ าปี 2561 ส านักพัฒนาพนัธุ์สัตว ์
2. ติดตามรายงานความก้าวหนา้อย่างน้อยทุก 3 เดือน ตามแบบฟอร์มรายงานความกา้วหน้า การขึ นทะเบียนพันธุ์

สัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น ประจ าปี 2561 และจัดส่งส านักพฒันาพันธุ์สัตว์ 
3. บัญชีการขึ นทะเบียนพันธุส์ัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น ประจ าปี 2561 ส านักพัฒนาพันธุส์ัตว ์

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 
 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนพันธุส์ัตว์พื นเมืองที่สามารถขึ นทะเบียนพนัธุ์สัตวพ์ื นเมืองประจ าถิ่น x 100 

จ านวนพันธุส์ัตว์พื นเมืองเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรที่ขึ นทะเบียนเป็นผู้เลี ยงสัตว์พื นเมืองประจ าถิ่น x 100 

จ านวนเกษตรเป้าหมาย 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวกัลยา บุญญานุวัตร 086-604-8225 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวนันท์ธีรา พงษ์เกิดลาภ 0-2653-4444 ต่อ 3213 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.50 จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 
หน่วยวัด : ตัน 
เป้าหมาย : 51,260 ตัน (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) 

ชนิด เป้าหมาย 
(ตัน) 

    1. ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์พชือาหารสัตว์ 100 
    2. ผลผลิตท่อนพันธุ์พชือาหารสัตว ์ 5,000 
    3. ผลผลิตเบียงสัตว์ 5,700 
    4. ผลผลิตพฒันาอาชีพการผลิตท่อนพันธุ์/เสบียงสัตว์จาหนา่ย 40,210 
    5. ผลผลิตเมล็ดพนัธุ์จาหน่าย (Seed Hub) 250 

รวม 51,260 

หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 พืชอาหารสัตว์ หมายถึง ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ซึ่งพืช
อาหารสัตว์นั นเป็นพืชตระกูลหญ้าและ/หรือตระกูลถั่วที่กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมส าหรับ 
ใช้เลี ยงสัตว์ในประเทศไทย โดยน าเมล็ดพันธุ์หรือหน่อพันธุ์ไปใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเลี ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ 
แพะ แกะ เป็นต้น ส่วนเสบียงสัตว์นั น หมายถึง หญ้าแห้ง หญ้าแห้ง GAP ถั่วแห้ง พืชอาหารสัตว์หมัก หญ้าสด และอาหาร 
TMR ส ารองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 

 จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์” 
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา  
2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “จ านวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์” ตามเอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
   Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
   Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
   Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
   Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “จ านวนผลผลิตพชือาหารสัตว์” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรบัผิดชอบ  

 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของผลผลิตพืชอาหารสตัว์ที่ผลิต
ได้เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานรายเดอืนของหน่วยงานในสังกัด 
3.   รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 
 

สูตรการค านวณ =     จ านวนผลผลิตพชือาหารสัตวท์ี่ผลิตได้ x 100   
  จ านวนผลผลิตพชือาหารตามเป้าหมายการผลิต (51,260 ตัน) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด นางสาวอภินันท์  จินดานิรดุล    0-2653-1147 ต่อ 110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวราพงษ์  เสนะวีระกุล 0-2653-1147 ต่อ 110 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.51 ขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : สายพันธุ ์
เป้าหมาย : 410 สายพันธุ์ (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 การอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ หมายถึง การรวบรวม เก็บรักษา พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และพืชอาหารสัตว์
พื นเมืองในรูปแบบเชื อพันธุ์ เมล็ดพันธุ์  

 การขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “ขึ นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื อจุลินทรีย์ 
ด้านปศุสัตว์” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละจ านวนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ได้ขึ นทะเบียนอนุรักษ์

พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ขึ นทะเบียนพันธุส์ัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พชือาหารสัตว์ และครอบครอง
เชื อจุลินทรีย์ด้านปศสุัตว์” ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนพนัธุ์พืชอาหารสตัว์ที่ได้อนุรักษ์ 80 85 90 95 100  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. แผนการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการอนุรักษ์พันธุ์พชือาหารสัตว์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0-2501-1147 ต่อ 102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายเกียรติศักดิ์  กล่ าเอม 

2. นางศุภลักษณ์  ฮาร์ริสัน 
0-2501-1147 ต่อ 115 
0-2501-1147 ต่อ 115 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 

สูตรการค านวณ =    จ านวนพันธุพ์ืชอาหารสตัว์ที่ไดอ้นุรักษ์ x 100   
  จ านวนพันธุพ์ืชอาหารสตัว์เป้าหมาย (410 สายพันธุ)์ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี วัดที่ 2.52 จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ไดร้ับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ 
ในการน าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 
หน่วยวัด : ฟาร์ม 
เป้าหมาย : 30 ฟาร์ม (ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย : 

 จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน า
ก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการตัวชี วัด “จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ 
ที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน” ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมปศุสัตว์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา 2 มิติ 
ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน  
และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
  ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รบัการส่งเสริม และ
สนับสนนุให้เป็นฟาร์มตน้แบบในการน ากา๊ซชีวภาพมาเปน็พลงังานทดแทน” ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รบั
การส่งเสริม และสนับสนนุให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการ
น าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. รายงานผลของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รบัการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการ 
น าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0-2501-1147-8 ต่อ 102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายอานุภาพ  เส็งสาย 

2. นางสวลี  แสนทวีสุข 
0-2501-1147-8 ต่อ 115 
0-2501-1147-8 ต่อ 115 

 

สูตรการค านวณ =       จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการน าก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน x 100 

จ านวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี ยงโค กระบือเป้าหมาย (30 ฟาร์ม) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี วัดที่ 2.53 จ านวนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 (150 ตัวอย่าง) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ส านักพัฒนาอาหารสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ หมายถึง ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์หลังการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบ
คุณภาพแล้วของศูนย์/สถานีฯ และเกษตรกรภายใต้การก ากับดูแลของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณา 
2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์หลังการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบ

คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ก าหนด เปรียบเทียบกับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์หลังปรับปรุงสภาพทั งหมดที่ท าการตรวจสอบคุณภาพ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับ 
ดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พชือาหารสัตว์หลงัการปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเมล็ดพนัธุ์พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดที่ก าหนด เปรียบเทียบกับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พชื
อาหารสัตว์หลังปรบัปรุงสภาพทั งหมดที่ท าการตรวจสอบคุณภาพ (ร้อยละของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทยีบกับเป้าหมายที่ก าหนด) ที่หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดทีี่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ (เปา้หมาย 150 ตัวอย่าง) 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. แผนการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัตงิานรายเดอืนของหน่วยงานในสังกัด 
3. รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก :  
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 0-2501-1147 ต่อ 102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางวลัยกานต์  เจียมเจตจรูญ 

2. นายวราพงษ์  เสนะวีระกุล 
0-2501-1147 ต่อ 112 
0-2501-1147 ต่อ 112 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร  ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

สูตรการค านวณ =    จ านวนตวัอย่างเมล็ดพันธุพ์ืชอาหารสตัวท์ี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
             จ านวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ตามเปา้หมาย (150 ตัวอย่าง) 
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ตัวชี วัดที่ 2.54 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : เกษตรกร จ านวน 2,700 ราย (โครงการหลวง 1,400 ราย/พื นที่เฉพาะ 1,300 ราย) 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ หมายถึง เกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ ภายใต้โครงการหลวง และเกษตรกรที่มีลักษณะเป็นผู้น าที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านการ
เลี ยงสัตว์ที่เหมาะสมและถูกต้อง สามารถน าไปปฏิบัติและถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่นได้ ภายใต้โครงการพื นที่เฉพาะ 

 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ หมายถึงกระบวนการ
บริหารจัดการให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้การเลี ยงสัตว์ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย  โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์

ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน รวมถึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดงักล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการด าเนินการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
 
 
 

  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสตัว์
ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ 

80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. สรุปผลการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระบบบริหารการปฏบิัติงาน (e-Operation) 

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
2. รายงานข้อมูลผลการปฏิบตัิงานเกษตรกรที่ได้รับการสง่เสริมภายใต้โครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ ทุกเดือน  

ในระบบบริหารการปฏิบัตงิาน (e-Operation) ในทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและ 

กิจกรรมพิเศษ 
0-2653-4444 ต่อ 3381  
และ 5011 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร 
2. นางสาวณิรวรรณ ค าลือ 

0-2653-4444 ต่อ 3373 
0-2653-4444 ต่อ 3373 

 

 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ในโครงการหลวงและพื นที่เฉพาะ x 100 

จ านวนเกษตรกรเป้าหมาย (2,700 ราย) 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.55 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์  
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ให้บริการเกษตรกร จ านวน 21,300 ราย 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
น  าหนัก : ร้อยละ 15 
ค าอธิบาย : 

 ความส าเร็จของการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์ หมายถึง จ านวนเกษตรกร 
ที่ได้รับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์ ในการให้บริการทุกจังหวัดๆ ละ 4 ครั ง 

 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์ หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ด้านปศุสัตว์ 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1   จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินการตัวชี วัดที่รับผดิชอบได้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกับ

เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบแนวทางดังกล่าว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิดข้อขัดข้อง
ในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 
 
 
 

 
 

พิจารณาจากผลคะแนนของตัวชี วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
 
 
 

  

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศสุัตว ์

80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. สรุปผลการปฏบิัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระบบบริหารการปฏบิัติงาน (e-Operation) 

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
2. รายงานข้อมูลผลการปฏิบตัิงานเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์  

ทุกเดือน ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ในทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลพัธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏบิตัิงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 0-2653-4444 ต่อ 3381 และ 5011 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร 

2. นายชูสิทธิ์ แสงสุข 
0-2653-4444 ต่อ 3373 
0-2653-4444 ต่อ 3372 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา  มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศสุัตว์ x 100 

เป้าหมายจ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ด้านปศุสัตว์ (21,300 ราย) 
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ตัวชี วัดที่ 2.56 จ านวนผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 3 เรื่อง  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองผลิตภัณฑป์ศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 20 
ค าอธิบาย :  

 จ านวนผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเมินผลจากเกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ปริมาณผลผลิต
ที่ได้ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “จ านวนผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้าน

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูล
หน่วยงานให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

238 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “จ านวนผลการศึกษา ค้นควา้ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์” ที่หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ค่าคะแนนที่ได ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
จ านวนผลการศึกษา ค้นควา้ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยดี้านการแปรรูปและผลิตภัณฑป์ศุสัตว์ 

- - 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรือ่ง 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
รายงานสรุปผลของผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพฒันาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์ 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนกาปฏิบัติงาน
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3375 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายชลาชัย ประจงใจ 

2. นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ า 
3. นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี 
4. นางสาวเอื องพลอย ใจลังกา 

0-2653-4444 ต่อ 3375 
0-2653-4444 ต่อ 3375 
0-2501-3179 
0-5321-3162 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี วัดที่ 2.57 จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (กผส.) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 1,110 ราย  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองผลิตภัณฑป์ศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย :  

 จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ หมายถึง จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์  

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนินการเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ก ากับดแูล
หน่วยงานให้ความเห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือรองอธิบดี
ที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี วดั “ร้อยละของจ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ”  
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละจ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพ 

80 85 90 95 100 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 

ข้อมูลการปฏิบัติงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จากฐานข้อมูลจ านวนเกษตรกร 
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่งไปที่ได้รับการถ่ายทอดและจัดเก็บโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ 

ด าเนินการตามตัวชี วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนกาปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3375 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายชลาชัย ประจงใจ 

2. นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ า 
3. นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี 
4. นางสาวเอื องพลอย ใจลังกา 

0-2653-4444 ต่อ 3375 
0-2653-4444 ต่อ 3375 
0-2501-3179 
0-5321-3162 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ x 100 

จ านวนเกษตรเป้าหมาย (1,110 ราย) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี วัดที่ 2.58 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถชุมชนที่ได้รับการพฒันาความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : 15 กลุ่ม 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : กองผลิตภัณฑป์ศุสัตว ์
น  าหนัก : ร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : 

 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมายถึงจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมที่ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านบริหารจัดการ การจัดการ 
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน พัฒนารูปแบบและความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ  าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั นตอนตามแผน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั นตอนการด าเนินงาน 

2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชี วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีผู้รับผิดชอบ ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกลา่ว 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เกีย่วข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี วัด ณ สิ นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ  
4-5 

พิจารณาจากผลลัพธ์ตัวชี วัด “ร้อยละของจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับคุณสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาฯ 80 85 90 95 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
1. กองผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์น าข้อมูลคัดสรรสุดยอด (OTOP) ประจ าปี 2559 จากกรมพัฒนาชุมชนมาคัดเลือกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 15 กลุ่ม 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑป์ศุสัตว์และส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัด ลงพื นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูล 
3. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดและรายงานให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑป์ศุสัตว์รายงานผลให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์รายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบต่อไป 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการท างาน 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความยั่งยืน 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี วัด ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 0-2653-4444 ต่อ 3375 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นายชลาชัย ประจงใจ 

2. นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ า 
3. นายสุวฒัน์ มัตราช 
4. นายเทพฤทธิ์ ทับบุญม ี
5. นางสาวเอื องพลอย ใจลังกา 

0-2653-4444 ต่อ 3375 
0-2653-4444 ต่อ 3375 
043-7771-07 
0-2501-3179  
0-5321-3162 

 

สูตรการค านวณ = 
จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีไ่ดร้ับการพัฒนาฯ x 100 

จ านวนกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมาย (15 กลุ่ม) 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว 
2. นางสาวจตุพร ปัดถา 
3. นางสาวปัทมา มีแสงเงิน 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เป้าหมาย : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของหน่วยงาน มากกว่าหรือ
เท่ากับ 90 
น้้าหนัก : ร้อยละ 10 
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงาน ผู้ส่งมอบงาน เป็นต้น 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้  
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 3 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการของทุกหน่วยงาน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย 
มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานบริการ

ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

แนวทางการด้าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 การส้ารวจ ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้บริการ 

1. ส านัก/กอง ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดที่ผู้รับบริการมาใช้บริการ 
2. ส านัก/กอง รวบรวมแบบส ารวจฯ และน ามาวิเคราะห์ผล พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการส ารวจฯ ส่งกลุ่มพัฒนา

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
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เงื่อนไข :  
 1. หากฐานข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่สามารถส่งแบบส ารวจความพึงพอใจได้ 
(เช่น ไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ หรือที่อยู่ไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถส่งแบบส ารวจได้ เป็นต้น) จะได้คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 1.0 คะแนน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการส ารวจความพึงพอใจมาใช้ประเมินผลได้ 
 2. หากส านัก/กอง ส่งแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการล่าช้ากว่าก าหนดจะถูกหัก 0.2 คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พจิารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความเห็นชอบ 
และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4 พิจารณาจาก ผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
โดยค านวณร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดที่ผู้รบับริการมาใช้บริการ รอบ 12 เดือน 

ค่าคะแนน 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 80 82.5 85 87.5 90  

ระบบบริหาร พร้อมหลักฐาน ภายในการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภายในกรมปศุสัตว์ รอบ 12 เดือน  
 การส้ารวจทางไปรษณีย์ 

1. ส านัก/กอง พิจารณาเสนองานบริการที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของส านัก/กอง ซึ่งมี
ผลผลติส่งมอบต่อผู้รบับริการ พร้อมทั้งจัดส่งฐานข้อมูลผู้รับบริการ และฐานข้อมูลผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ครั้งที่ 1 ภายในกุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ภายในกรกฎาคม 2561 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการส ารวจฯ ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหาร และส านัก/กอง ทราบ 
ภายในเดือนมีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2561 
 ส านัก/กอง น าผลการส ารวจฯ ครั้งที่ 1 มาจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน และจัดส่ง
แผนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนเมษายน 2561 
 ส านัก/กอง ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 5 พิจารณาจาก ผลการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 

โดยค านวณร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลส้ารวจทางไปรษณีย ์รอบที่ 2 
ค่าคะแนน 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 80 82.5 85 87.5 90  
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  

2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจารุวรรณ  หนูชัยแก้ว 0-2653-4444 ต่อ 1513 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

247 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 98 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

  การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายในภาพรวมของทุกหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิคส์ (GFMIS) 

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 
ในการค านวณ โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุงทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจนโดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความเห็นชอบ  
และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชีว้ัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 

 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจากผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 

สูตรการค้านวณ : 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 

วงเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวมที่หน่วยงานได้รบั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.00 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

94 95 96 97 98 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 

2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการท าให้กระบวนการปฏิบัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววันทนา  ยรรยงยศ 
2. นางสาวสุนิสา  ศรีทอง 

0-2653-4444 ต่อ 1650 
0-2653-4444 ต่อ 1650 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : 1. ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของหน่วยงานลดลงอย่างนอ้ยร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน) 
    2. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานลดลงอย่างนอ้ยร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน) 
น้้าหนัก : ร้อยละ 3 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน  
ค้าอธิบาย :  

 ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ
จัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ 10 (ทุกเดือน)  

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการ ให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงที่หน่วยงานสามารถลดได้อย่างน้อยร้อยละ 10 (ทุกเดือน) โดยใช้
สูตรการค านวณของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่บันทึกในระบบ e-report เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติ
ผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลปริมาณพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงที่หน่วยงานสามารถลดได้ ตามผล

คะแนนในระบบ e-report โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน คะแนน 

ระดับ 1  จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/
กอง ให้ความเห็นชอบ และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.0000 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ  
และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

1.0000 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน คะแนน 

ระดับ 3  มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับประเมินปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน (ไฟฟา้และ
น้ ามัน) และคา่ดัชนีการใช้พลังงานประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมถึงรายงานข้อมูลปริมาณ 
การใช้พลังงาน (ไฟฟา้และน้ ามนั) ที่ใช้จริง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครบถ้วน 12 เดือน  
(ในระบบ e-report) 

1.0000 

ระดับ 
4-5 

พิจารณาจากผลการค้านวณ EUI ด้านการใช้พลังงาน ที่ส้านกั/กอง สามารถลดลงได้  
(ใช้ข้อมูลจากระบบ e-report) ดังนี ้

2.0000 

 

1. ด้านไฟฟ้า (1 คะแนน) ซึ่งผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสูตรการ
ค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 

ผลการค้านวณ EUI ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

EUI = -0.200 ถึง -0.333 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

EUI = -0.091 ถึง -0.199 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

EUI = 0.0 ถึง -0.09 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
 

หมายเหตุ : กรณีผลการค านวณ EUI ด้านไฟฟ้ามากกว่า 0 หน่วยงานจะได้คะแนนรวมกันเท่ากับ 0.084 คะแนน 
 

2. ด้านน้้ามันเชื้อเพลิง (1 คะแนน) ซึ่งผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 

ผลการค้านวณ EUI ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

EUI = -0.200 ถึง -0.333 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

EUI = -0.091 ถึง -0.199 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

EUI = 0.0 ถึง -0.09 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 

หมายเหตุ : กรณีผลการค านวณ EUI ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่า 0 หน่วยงานจะได้คะแนนรวมกันเท่ากับ 0.084 คะแนน 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
ด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง หน่วยงานกลาง กรมปศุสัตว์ เป็นผู้บันทึกการจัดท าค่าดัชนีการใช้พลังงาน  

ในระบบ e-report ดังนี้  

 ส้านักงานเลขานุการกรม 
1. รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟา้จากมเิตอร์ของส านัก/กอง ส่วนกลาง เสนอกรมปศุสัตว์ประจ าเดือน 
2. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้านพลังงาน อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
3. บันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าตามข้อ 1 เข้าระบบ e-report ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือน

ไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 กองคลัง 
1. รวบรวมข้อมูลการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิงของส านัก/กอง ส่วนกลาง จากรายงาน Fleet Card และข้อมูลการเติม

น้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการในแตล่ะคร้ัง รายงานเสนอกรมปศุสัตว์ประจ าเดือน 
2. บันทึกข้อมูลด้านน้ ามันเชื้อเพลิง ตามข้อ 2 เข้าระบบ e-report ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และรายงาน

ทุกเดือนไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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 ส้านัก/กอง ส่วนกลาง 
รวบรวมข้อมูลการจัดท าค่าดัชนีการใช้พลังงาน เช่น จ านวนบุคลากรท างานเต็มเวลา พื้นที่ใช้สอยภายใน

อาคาร ฯลฯ ของส านัก/กอง ส่วนกลาง และบันทึกข้อมูลในระบบ e-report เป็นประจ าทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของ
เดอืนถัดไป และรายงานทุกเดือนไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 ส้านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากใบแจ้งของการไฟฟ้านครหลวง และบันทึกข้อมูลใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเข้าระบบ   

e-report ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และรายงานทุกเดือนไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 
2. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการด้านพลังงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และบันทึกเข้าระบบ e-report 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยในระดับคะแนนที่ 4-5 (มิติผลลัพธ์) ใช้ข้อมูลจากระบบ e-report ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 

 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง และส านักงานเลขานุการกรม 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ ์
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทร์ช่วย 
3. นายชวาล  ช่างทอง 

0-2653-4444 ต่อ 1643 
0-2653-4444 ต่อ 1644 
0-2653-4444 ต่อ 1342 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส้าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน   
เป้าหมาย : ผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการปรบัปรุงกระบวนงาน จ านวน 2 ผลงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 8 
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

 การปรับปรุงกระบวนงาน หมายถึง การปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ในกระบวนงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดระยะเวลา การลดค่าใช้จ่ายของกระบวนงาน เป็นต้น 

 กระบวนงาน หมายถึง กระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก/กอง  
ซึ่งมีผลผลิตส่งมอบต่อผู้รับบริการ 

 มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง มาตรฐานในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เช่น ระยะเวลาของกระบวนงาน  
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ความคุ้มค่าของกระบวนงานเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ใช้  เป็นต้น โดยมีวิธีการวัดจากการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้ก าหนดไว้ในกระบวนงานหลัก 

 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์งานบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ 

การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เคร่ืองมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ ที่น าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน ตามแนวทางที่หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัดก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCLi 
Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะทอ้นผลการด าเนินการ 
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แนวทางในการด้าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.  ส านัก/กอง คัดเลือกกระบวนงานที่เปน็ภารกิจหลักตามบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ ที่มผีลผลติส่งมอบต่อ

ผู้รับบริการ จ านวน 2 งาน โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และจดัท าแผนการ
ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อมุ่งเนน้การสร้างนวัตกรรมในกระบวนงานหรือผลผลิตจากกระบวนงาน เชน่  
การสร้างสรรค์งานบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือ
นโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ ทีน่ าไปสู่การตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

2.  ส านัก/กอง ด าเนนิการตามแผนและแนวทางที่ก าหนด พร้อมจัดท าคู่มือและมาตรฐานคุณภาพงาน 
3.  ส านัก/กอง มีการอบรม/ชี้แจงผู้ปฏบิัติงาน ที่เก่ียวข้อง ให้สามารถปฏิบัตงิานได้ตามคู่มือและมาตรฐานคุณภาพงาน 

เพื่อให้บรรลุผลตามข้อก าหนดทีส่ าคัญอย่างครบถ้วน  
4. ส านัก/กอง น าประสบการณ์จากการปรับปรุงกระบวนงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานโดยการจัดเวที

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
5.  ส านัก/กอง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงกระบวนงานตามแบบฟอร์ม ส่งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ภายในเวลาที่

ก าหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย

และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความ
เห็นชอบ และสง่ให้หน่วยงานผูร้ับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชีว้ัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5  พิจารณาจากจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนงาน และมีความเหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 1.0 2.0 
ผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุง
กระบวนงาน 

0 ผลงาน 1 ผลงาน 2 ผลงาน 

 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การท าให้กระบวนการปฏิบัติงานมี
ความยั่งยืน 
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ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
2. นางสาวจารุวรรณ ชัยหนูแก้ว 

0-2653-4444 ต่อ 1513 
0-2653-4444 ต่อ 1513 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส้าเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : รายงานการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของหน่วยงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
น้้าหนัก : ร้อยละ 4 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของกรม
ปศุสัตว์จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  ความส าเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของกรมปศุสัตว์ในการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6) และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้
ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 

  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น และมีผลท าให้หน่วยรับตรวจ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

  การประเมินความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
ก าหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผล ตาม
เป้าประสงค์ขององค์การ 

  ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้   
1) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ

ตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ 
ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อองค์การ 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) พิจารณาในเร่ืองฐานะทางการเงิน งบประมาณ 
3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน 

โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
4) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจาก

การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ/กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อการถูกร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

  การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ข้ันตอน คือ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสีย่ง 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3. การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม 
4. การติดตามรายงานและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 
5. การทบทวนการบริหารความเสีย่งโดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอย่างชัดเจน 

 ระดับความส าเร็จในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 
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 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได ้
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ได้ภายในเวลา 

ที่ก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจากความก้าวหนา้ของขั้นตอนการด าเนนิงานตามเป้าหมายในระดบัคะแนน 
1-3 และตามผลลัพธ์ของตัวชีว้ดัในระดับคะแนน 4-5 ดังนี ้

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจนโดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กองให้ความเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ เสนอต่ออธิบดีหรือ 
รองอธิบดีที่ก ากับหน่วยงานและ/หรือก ากับตัวชี้วัด 

ระดับ 3  ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ที่น าแนวทางดังกล่าวไปปฏบิัติ รวมถึงการแก้ปัญหา กรณีเกิด
ข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 ประเมินผลการด าเนนิการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดท ารายงานสรปุผล 
การประเมินผลตามตัวชี้วัด ณ สิ้นปงีบประมาณ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 4 พิจารณาจาก การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
    1. ความครบถ้วน ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนความครบถ้วน 
ครบถ้วน ไม่ครบ 

1.1 จ านวน 33 หน่วยงาน 0.10 0 
1.2 รายงานสมบูรณ์     
     1.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 
     1.2.2 แบบติดตาม ปย.2 0.10 0 
     1.2.3 แบบติดตาม ปอ.3 0.10 0 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

     1.2.4 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 
 

    2. ความตรงเวลา ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนความตรงเวลา 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 
ส่งรายงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0  

ระดับ 5 พิจารณาจาก การรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
    1. ความครบถ้วน ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนความครบถ้วน 
ครบถ้วน ไม่ครบ 

1.1 จ านวน 33 หน่วยงาน 0.10 0 
1.2 รายงานสมบูรณ์     
     1.2.1 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ 0.10 0 
     1.2.2 แบบ ปย.1 ปย.2 แบบติดตาม ปย.2 และภาคผนวก ก 0.10 0 
     1.2.3 แบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และแบบติดตามปอ.3 0.10 0 
     1.2.4 แบบ ปส. 0.10 0 

 
    2. ความตรงเวลา ค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนความตรงเวลา 
ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 

ส่งรายงานได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0  
หมายเหตุ หน่วยงานที่รบัผิดชอบจะใช้คะแนนผลการประเมินรว่มกัน โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานรับผดิชอบ 
ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว ์ดังนี้  
 

กองแผนงาน 
 1. แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1) แผนบริหารความเสี่ยงส านกั/กอง ปี 2561 
1.2) แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปี 2561 

2. รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2.1) ส านัก/กอง   
 - รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2561)  

 - รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2561)  
2.2) กรมปศุสัตว์  
 - รอบ 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2561) 

  - รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2561) 

ส้านักงานเลขานุการกรม 
 1. รายงานผลการควบคุมภายใน   
 1.1) แบบ ปย. (ระดับส่วนงานย่อย :  ส านัก/กอง 33 หน่วยงาน) รายงาน 2 รอบ ดังนี ้
 - รอบ 6 เดือน ส่งแบบติดตาม ปย.2 ของปี 2560 (ณ 31 มีนาคม 2561)  ส่งส านักงานเลขานุการกรม ภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2561 
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 - รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ส่งแบบฟอร์ม 4 แบบฟอร์ม ได้แก่ ภาคผนวก ก. / แบบ ปย.1 / 
แบบ ปย.2 / แบบติดตาม ปย.2 ส่งส านักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
 1.2) แบบ ปอ. (ระดับหน่วยรับตรวจ : กรมปศุสัตว์) รายงาน 2 รอบ ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                    - รอบ 6 เดือน ส่งแบบติดตาม ปอ.3 ของปี 2560 (ณ 31 มีนาคม 2561) ส่งกระทรวงฯ ภายในวนัที่  
10 เมษายน 2561 
 - รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  ส่งแบบฟอร์ม 5 แบบฟอร์ม ได้แก่ภาคผนวก ก. /แบบ 
ปอ.1/ปอ.2 /แบบ ปอ.3/และแบบติดตาม ปอ.3 ส่งกระทรวงฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1. ปส. รายงานส่งกระทรวงฯ ภายใน 30 ธันวาคม 2561 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในมิติการบูรณาการให้เป็นเร่ือง

เดียวกัน 
2. ด าเนินการพัฒนาระดับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
 

แนวทางการด้าเนินการ : 
ส านัก/กอง จ านวน 33 หน่วยงาน ด าเนนิการดังนี ้

1. แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 ส่ง กผง. 
2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส่ง กผง. 
3. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ส่ง สลก. 
 

กรมปศุสัตว์ (กองแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม และกลุ่มตรวจสอบภายใน)  ด าเนนิการดงันี้ 
1. แผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 (กผง.) 
2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (กผง.) 
3. รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 ของกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (สลก.) 
4. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส) (ตสน.) 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายไพโรจน์  จิ้วบุญสร้าง 
2. นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน 
3. นางสาวธารารัตน์  มูลิกา 
4. นางสาวจตุพร  ปัดถา 

0-2653-4444 ต่อ 2252 
0-2653-4444 ต่อ 1331 
0-2653-4444 ต่อ 1212-13 
0-2653-4444 ต่อ 1512 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5  
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบันยึดถือการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการของทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ต้องมีกระบวนการ ให้ค าแนะน า  
สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลส าเร็จของงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทั้งนี้ 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม  

 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer โดยมี Smart 
Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การน า
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความ
ต้องการของตลาด มีความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวที่ต้องการให้มี
การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer (เกษตรกร ปราดเปรื่อง) และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer (เจ้าหน้าที่
ปราดเปรื่อง) ซึ่ง Smart Officer หมายถึง ผู้ที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย  
มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร มีการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการมุ่งน าเกษตรกร
สู่ Green Economy และ Zero Waste Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  
โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรม น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พันธกิจ : 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ น าการเปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นสากล 
         2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเป็นบุคลากรที่ดี 
         3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบุให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
เพือ่พัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์ 

 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก 
พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ให้มีองค์

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแข็งแกร่ง  ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะ เพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่
สากล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ โดยเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 1) ให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart Officer  
เป้าประสงค์ที่ 2) บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูน้ าและ 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

260 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 3) บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใชง้านวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ 
ทั้งนี้ จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  (Smart Officer) ผ่าน
กระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นผู้ท างานใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จุดอ่อนและจุดแข็ง ความต้องการในการพัฒนาของ
บุคคลและองค์กร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทส าคัญโดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีทักษะในการพัฒนา 
สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตรงตามความต้องการของบุคคล 
งาน และองค์กร กรมปศุสัตว์จึงเห็นความจ าเป็นในการก าหนดตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” 
โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาของบุคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องแนวทางที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก าหนด  
โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน 
หน่วยงาน และองค์การ 

 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากคะแนนผลการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน รอบ 2 ตามแผน IDP ของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน โดยใช้มุมมองของ LeTCI 

 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

แนวทางการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. หน่วยงานวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้้า และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้้า โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บงัคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้ง
วิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอ่ืนๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
(Cop)/การเรียน E-learning (นโยบาย Unit School) การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เป็นต้น 
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
              ปี พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
              ปี พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
              ปี พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
              ปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
2. หน่วยงานสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและรับทราบอย่าง
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แนวทางการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทั่วถึง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. หน่วยงานน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. หน่วยงานประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
5. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีด าเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความเห็นชอบ 
และส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชีว้ัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4-5 พิจารณาจาก คะแนนผลการพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชารายบุคคล (IDP) ของหน่วยงาน รอบ 2 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
คะแนนผลการพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชารายบุคคล (IDP) 
ของหน่วยงาน รอบ 2 

70 75 80 85 90 

 
 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการ

ท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงาน การท าให้กระบวนการปฏบิัติงาน 
มีความยั่งยืน 
 

ผู้ประเมินผล :  
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางภัทรวรรณ  ล่ าดี 
2. นางสาวสุวิชญา  ทันตะการ 

0-2653-4444 ต่อ 2151 
0-2653-4444 ต่อ 2151 
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ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย : 

 การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเร่ืองการจัดการสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของการใช้สารสนเทศ ซึ่งสะท้อนใน
รูปแบบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และ
ระบบเครือข่าย (Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ าเป็นต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 กิจกรรม 5ส IT เป็นกิจกรรรมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ ะ  
เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว (Notebook) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้อง ล าโพง External Drive 
เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่อง Scanner เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1. การท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. การตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร ์
3. การบ ารุงรักษา 
4. การจัดระบบการเก็บข้อมูล 
5. การส ารอง (Backup) ไฟล์ข้อมูลส าคัญ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด
ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
มิติผลลัพธ์ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เปน็ระบบชดัเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกคนที่เก่ียวข้อง 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากผลการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน ตามแนวทางที่หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเปน็ 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธโ์ดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจนโดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าวและส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วสูบุ่คลากรภายในหน่วยงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชีว้ดั ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน 

ระดับ  
4-5 

 
 

1. พิจารณาจากผลการปฏิบตักิิจกรรม 5 ส IT (0.5 คะแนน) 
ประเด็นการประเมนิ แนวทางการประเมิน คะแนน 

1. ความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
 การท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
Mouse, Keyboard, Printer, ล าโพง กล้อง 
เป็นต้น 

ตรวจดูฝุ่นและคราบสกปรกบริเวณ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 ตัวเคร่ือง จอภาพ Mouse, 

Keyboard, Printer, ล าโพง, กล้อง มี
ความสะอาด 

0.1 

2. มีการตั้งค่าโปรแกรมพักหน้าจอ มีการตั้งค่าโปรแกรม Screen Save 
ของเคร่ือง 

0.1 

3. โปรแกรม AntiVirus มีการ Update ข้อมูล
ล่าสุด 
 ท าการ Update หรือตรวจการ Update 

รายชื่อไวรัส (Definition files virus)  
อย่างน้อย สปัดาห์ละ 1 คร้ัง (ความถี่ข้ึนอยู่
กับโปรแกรมแต่ละยี่ห้อ) 
 ท าการ Scan Virus แบบ Full System 

อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง   

ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม 
 โปรแกรม Antivirus ที่ติดตั้ง 
ในเคร่ืองยังไม่หมดอายุ และอยูใ่น
สถานะเปิดใช้งาน 
 โปรแกรมรายชื่อไวรัส (Definition 
files virus) มีความทันสมัย วันที่ 
Update ล่าสุดไม่นานกวา่ 1 เดือน
ผ่านมา 

0.1 

4. การบ ารุงรักษา Hard Disk ให้ปฏิบัต ิ
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
 ท า Disk Cleanup เพื่อลบไฟลท์ี่ไม่จ าเปน็

หรือไฟล์ขยะ เช่น Temporary Files, 
Temporary Internet Files, Cookies Files 
และท า Empty ไฟล์ใน Recycle Bin ฯลฯ 
 ท า Disk Defragment ใน System 

tools เพื่อตรวจสอบและจัดระเบียบ  
Hard Disk 

- เปิดโปรแกรม Disk Cleanup 
ตรวจสอบพื้นทีไ่ฟล์ขยะ 
- ด าเนินการ Disk Defragment  
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

0.1 

5. การจัดระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบงา่ย
ต่อการสืบค้น และการส ารอง (Backup) 
ไฟล์ข้อมูลส าคัญ เช่น การ Copy เก็บไว้ใน 

ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลส าคัญทีจ่ัดเก็บ 0.1 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
External Drive อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
หรือเสร็จสิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
1.1 การตรวจสอบการปฏิบัติกจิกรรม 5 ส IT (แบบฟอร์ม DOC1) เดือนละ 1 คร้ัง 

หมายเลขครุภัณฑ์ 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(i) 

ความ
สะอาด 
(0.1 

คะแนน) 

Screen 
Saver 
(0.1 

คะแนน) 

Update 
Antivirus 

 (0.1 
คะแนน) 

บ้ารุงรักษา 
 (0.1 

คะแนน) 

การเก็บ
ข้อมูลและ

ส้ารองข้อมูล 
(0.1 

คะแนน) 

รวม
คะแนน 
(SMi) 

1.       
2.       
3.       
4.       
...       
...       
i       

คะแนนรวมทั้งหมด ∑ SMi 
i 

หมายเหตุ  SM  หมายถึง คะแนนทีไ่ด้จากผลการปฏบิัติเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
              i     หมายถึง ล าดบัที่ของหมายเลขเคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน ;  1, 2,…, i 
 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
                    
 
 
หมายเหตุ : 1. ให้บันทึกผลการปฏิบัติลงในบนัทึกการรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Maintenance 
Form) (แบบฟอร์ม DOC1) พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบและวนัที่ในแต่ละเดือน 
               2. ให้หน่วยงานจัดส่งผลการด าเนนิงานให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยรายงาน 
                  - รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561)  
                  - รอบ 12 เดือน (ภายในวนัที่ 10 ตุลาคม 2561) 

 
 

2. พิจารณาจากการรายงานผลการด้าเนินงานจัดท้าข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตามแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก้าหนด โดยมีประเด็นการพิจารณา 
(1.5 คะแนน) ดังนี ้

    ประเด็นการประเมนิ คะแนน 
1. หน่วยงานทบทวนและก าหนดรายละเอียดข้อมูลสารสนเทศส าหรับการรายงานใน
เร่ืองที่มีความส าคัญ มีความเชื่อมโยงหรือสนับสนุนกบั 3 ประเด็นดังนี ้
1.1 ข้อมูลผลการปฏบิัติงานตามภารกิจหลัก 
1.2 ข้อมูลยุทธศาสตร์กรมปศุสตัว์ และงานส้าคัญตามนโยบาย 
1.3 ข้อมูลเฝ้าระวังเตือนภัย 
1.4 ข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตาม Application Report PMQA (โดยกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แจ้งรายชื่อตัวชีว้ัด) 

0.25 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ย = ∑ คะแนนรวมทั้งหมดของแต่ละเดือน 
                                     จ านวนเดือนทั้งหมด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
2. หน่วยงานมีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัตงิานอย่างเหมาะสม 
 ด าเนินการปรับปรุงระบบ/ข้อมูล ที่ระบุใน แบบฟอร์ม DOC2 ให้ข้อมูลมีความ

เป็นปัจจบุันตามความถี่ที่ก าหนดในแต่ละกิจกรรม 

0.25 

3. หน่วยงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศและส่งไฟล์ข้อมูลสารสนเทศให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้รายงาน (แบบฟอร์ม DOC2) 
 - รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561)  
 - รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561)  

 
 

0.50 
0.50 

หมายเหตุ : ให้บันทึกผลการปฏิบัติลงในบันทึกการจัดท า/รายงานข้อมูลสารสนเทศ (แบบฟอร์ม 
DOC2)  

เงื่อนไข : หน่วยงานต้องส่งผลการด าเนินงานทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าหน่วยงานใดส่งผลการด าเนนิงานและ
เอกสารหลักฐานล่าช้าจะถูกปรบัลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 0.01 คะแนนต่อวัน** 
 

แนวทางการประเมินผล :  
1. หน่วยงาน Download ไฟล์แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://manage.dld.go.th 
2. หน่วยงานส่งหลักฐานเปน็ไฟล์ข้อมูลให้ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ที่ e-mail : 

kpi_10@dld.go.th ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด ประเมนิผลจากข้อมูลทีไ่ด้จากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน 

4. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 
 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวภาณุตา   บุนนาค 
2. นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสริิ   
3. นายพยุง  ตรีกมล 

0-2653-4444 ต่อ 2342 
0-2653-4444 ต่อ 2341 
0-2653-4444 ต่อ 2342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://manage.dld.go.th/
mailto:kpi_10@dld.go.th
mailto:manage@dld.go.th%20ตาม
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ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานได้ 100 % 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย : 

 การประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในด้านทุนองค์การ 
(Organization Capital) ซึ่งเป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้านการจัดการกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม ผู้น า การอุทิศตนและความมุ่งมั่น
ในการท างาน การท างานเป็นทีม และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้องค์การสามารถ
ด าเนินการได้ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ จึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อนประสิทธิภาพของ
องค์การทั้งด้านกระบวนการท างานภายในให้สูงขึ้น และท าให้เกิดคุณค่ากับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 กรมปศุสัตว์ได้ก าหนด “ค่านิยมของกรมปศุสัตว์” ซึ่งจะเป็นฐานของการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ     
โดยจะเป็นสิ่งที่ก าหนดถึงพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ดังนี้  

ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” (ไอ-ทู-สมาร์ท) 
I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม โดยกรมปศุสัตว์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการของกรมฯ มุ่งสร้าง

นวัตกรรมทางด้านปศุสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นฐานความรู้ที่ส าคัญของการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ไทย และเป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ส าคัญ ส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการปศุสัตว์ไทย 

I : Integration บูรณาการการท้างาน เจ้าหน้าที่ข้าราชการกรมปศุสัตว์ต้องตระหนักถึงการท างานร่วมกัน 
เป็นทีมในทุกแผนก ทุกเครือข่าย เชื่อมโยง สอดประสานกัน อย่างเป็นระบบ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันทั้งองค์การ 

S : Standard มีมาตรฐาน การมุ่งเน้นความมีมาตรฐานในทุกๆ ภารกิจที่ด าเนินการ ต้องการกระตุ้นให้ทั้ง
กรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความมีมาตรฐาน ในทุกหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งแต่งานประชาสัมพันธ์ไปจนถึงโครงข่าย การผลิต 
การสร้างตราสินค้า 

M : Mastery ท้างานอย่างมืออาชีพ กรมปศุสัตว์ต้องตระหนักและระลึกถึงความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอใน
ทุกๆ ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการยกระดับการท างานของกรมปศุสัตว์ไปสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 

A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับบุคลิกภาพของกรมปศุสัตว์ให้มีความคล่องตัว
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยภายนอกที่ยกต่อการควบคุม หากกรมปศุสัตว์และบุคลากรมี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบได้ต่ า 

R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  หนึ่งในหน้าที่หลักของเป็นมนุษย์คือการ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการท าหน้าที่ขององค์กรอย่างกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรั ฐ
จ าเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นส าคัญ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ท างาน 

T : Teamwork มุ่งมั่นในการท้างานร่วมกัน  หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตว์ที่เปลี่ยนไป คือการยึดถือ
และมุ่งมั่นการท างานร่วมกันเป็นทีม ตลอดทั้งเครือข่ายทั้ งภายในกรมปศุสัตว์ ระหว่างหน่วยงานรัฐ สอดประสานกับ
ภาคเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มศักยภาพ ของการ
ท างานในภาคการปศุสัตว์ทั้งระบบ 

 กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) เพื่อช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการท างานภายในหน่วยงานให้
สูงขึ้น และท าให้เกิดคุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 เห็นควรก าหนดให้ การ



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

267 
 

ท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์การจะสร้างประโยชน์ให้แก่
องค์การหรือหน่วยงานได้ ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมองค์การนั้นเหมาะสมกับหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งความเหมาะสมของวัฒนธรรม
องค์การของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ลักษณะขององค์การ ฯลฯ อีกทั้ง การจะ
มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน ความเข้มแข็งของผู้น า ตลอดจนความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของคนในองค์การ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาเลือกด าเนินกิจกรรมที่ต้องการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นรากฐานของการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความก้าวหน้าเป็นวัฒนธรรมองค์การของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยพิจารณาจัดกิจกรรมจาก ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-
SMART” นอกเหนือจาก Teamwork อีกอย่างน้อย 2 ค่านิยม ทั้งนี้ เพื่อให้ทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ
องค์การยอมรับในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันกับองค์การ และยินดีใช้ความรู้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธ
กิจ ภารกิจ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน หมายถึง กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชี้วัด
ก าหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย       
ที่ก าหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach  หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏบิัติอย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูส้ิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากการส่งเสรมิวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน ตามแนวทางที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

หลักตัวชี้วัดก าหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
   Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 

 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนนิการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลพัธ์มีความนา่เชื่อถือและมีความสอดคลอ้งกับกระบวนการและเปา้หมายของหน่วยงาน 

แนวทางในการด้าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. หน่วยงาน (ส านัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม.) จัดท าแผนการสง่เสริมวัฒนธรรมองค์การ
ของหน่วยงาน โดยก าหนดให้ทกุหน่วยงานจดักิจกรรม ดังนี ้

     1.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม การท างานเปน็ทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การของหน่วยงาน 

     1.2 เลือกด าเนินกิจกรรมที่หน่วยงานต้องการสร้างหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในหน่วยงานและ
ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยพิจารณาจัดกิจกรรมจาก ค่านิยมกรมปศุสัตว์  
“I2-SMART” นอกเหนือจาก Teamwork อีกอย่างน้อย 2 ค่านิยม  

     ให้หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
และส่งให้กองการเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. หน่วยงานด าเนนิกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมวฒันธรรมองค์การของหน่วยงาน 
3. หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การตามแบบฟอร์ม และส่งให้ 

กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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4. กองการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัดหลักประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ

หน่วยงาน พร้อมระบุปัจจยัสนบัสนนุ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการเสนอกรมปศุสัตว์  
และส่งรายงานผลการประเมินให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดคะแนนเป็น 5 ระดบั แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 

 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัดได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจน โดยน าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.ส านัก/กอง ปศข. 1-9 
และ ปศ.พท.กทม.) ให้ความเห็นชอบ และส่งแผนให้กองการเจ้าหน้าที่หนว่ยงานผู้รบัผิดชอบหลักตัวชี้วัด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางสูบุ่คลากรภายในหน่วยงาน 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม. ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ และส่งให้หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะจากการด าเนนิการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการจัดส่งแผนและรายงานผลการด าเนนิงานตามระยะเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดก าหนด 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนนความตรงเวลา 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 
ส่งแผนฯ ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0 
ส่งรายงานผลการด าเนินงานไดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.50 0  

ระดับ 5 พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนนิการตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของ
หน่วยงาน 

คะแนนทีไ่ด ้ 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 
ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินการตาม
แผนการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงาน 

80 85 90 95 100 

 

 

แนวทางการประเมินผล : 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 
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ผู้ประเมินผล :  
 1. ประเมินผลตนเอง 

2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ 
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท ์

ผู้รับผิดชอบ 1. นายไตรเทพ  ณรงค์อินทร ์
2. นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ์ 
3. นางสาวศุนิศา  พินธะ 

0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : จ านวนองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมของหน่วยงานที่น าเข้าจัดเก็บใน Website KM DLD 1 เรื่อง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
น้้าหนัก : ร้อยละ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย :  

 ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ในกรมปศุสัตว์ได้ใช้แนวคิดการด าเนินการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (KM Process) 
ได้แก่ ขั้นระบุความรู้ ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ขั้นจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
ขั้นการเข้าถึงความรู้ ขั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ันการเรียนรู้  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดภายในการจัดการความรู้ในกรมปศุ
สัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก ่  

1) ขั้นการระบุความรู้ ได้แก่ การน ากระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงานมาก าหนดให้ชัดเจนว่า
ขั้นตอนใดเป็นงานประจ า (Work Center : WC) ขั้นตอนใดเป็นความรู้ (Knowledge Center : KC) และความรู้นั้นเป็น
ลักษณะองค์ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือ องค์ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) โดยอยู่ที่ไหนและอยู่ที่
ใคร ใครเป็นผู้ทรงความรู้นั้น (Knowledge Carrier : KCr)  

2) ขั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การปรับปรุงองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในขั้นตอนที่ถูก
ระบุว่าเป็นองค์ความรู้ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ต้องถูกจับความรู้จากผู้ทรงความรู้ 
(Knowledge Carrier) เพื่อให้ได้ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

3) ขั้นการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ คือ ทุกหน่วยงานน าองค์ความรู้ที่ได้ปรับปรุงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
จัดเก็บในเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ (Website KM DLD) 
หมายเหตุ :  
 1) Work Center : WC คือ งานประจ าที่ใช้ความรู้ทั่วไปซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามคู่มือ 

2) Knowledge Center : KC คือ ฐานความรู้ทักษะ หรือประสบการณ์ในการตัดสินใจ 
 3) ผู้ทรงความรู้ (Knowledge Carrier : KCr) คือ ผู้ที่มีความรู้ที่คนอ่ืนจ าเป็นต้องพึ่งพาจึงจะท าให้ปฏิบัติงาน 
ชิ้นนั้นส าเร็จ หากสูญเสียผู้นี้ไปแล้วองค์การจะเสียหายมาก 

 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการ
จัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้กรมปศุสัตว์มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นครอบคลุมต่อการปฏิบัติงานของกรม โดยพิจารณา 
2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการที่หน่วยงานด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach หมายถึง การก าหนดแนวทาง วิธีการที่เป็นระบบชัดเจนท าซ้ าได้ 
Deployment หมายถึง การน าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนและทุกหน่วยงาน 
Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด าเนินการ และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง

ระบบ ได้แก่ เป้าหมาย แผน การด าเนินงาน การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุงทั้งในระดับกระบวนงาน หน่วยงาน และองค์การ 
 มิติผลลัพธ์ พิจารณาจากร้อยละจ านวนองค์ความรู้ของกรมปศุสตัว์ที่น าเข้าจดัเก็บใน website KM DLD 

โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
 Level หมายถึง ผลการด าเนนิการเทียบกับเปา้หมายที่ก าหนด 
 Trend หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน 
 Integration หมายถึง ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเป้าหมายของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดคะแนนเปน็ 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการโดยพิจารณาจากความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธโ์ดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่ก าหนด 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนนิการตัวชีว้ัด ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
และหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดอย่างชัดเจนโดยน าเสนอผู้อ านวยการส านัก/กอง ให้ความ
เห็นชอบแนวทางดังกลา่วและสง่ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 2  ถ่ายทอดแนวทางดังกลา่วสูบุ่คลากรภายในหน่วยงานเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 
 ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการติดตามความก้าวหน้าการด าเนนิการ 
 ส านัก/กอง ก ากับ ติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนนิการ และส่งให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลักตัวชีว้ดั ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับ 3  จัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามก าหนดเวลา 
 ติดตามประเมนิผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน พรอ้มระบุปัจจัยสนับสนนุ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินการ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปรบัปรุงกระบวนงาน 
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนงานหรือผลผลิตจากกระบวนงาน และการน าองค์ความรู้
เข้าจัดเก็บใน Website KM DLD  
 
 

คะแนนทีไ่ด ้ 0 1.0 
ระดับความส าเร็จในการจัดการองค์ความรู ้ ไม่ส าเร็จ ส าเร็จ 

 

 แนวทางการด้าเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ส านัก/กอง น ากระบวนงานในการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน มาระบุตามขั้นตอนการปฏบิัติงาน (Work Flow) 
โดยก าหนดให้ชัดเจนวา่ขั้นตอนใด เป็นงานประจ าที่ใช้ความรู้ทัว่ไป (Work Center : WC) และขั้นตอนใดที่ใช้ความรู้ 
ทักษะ หรือประสบการณ์ตัดสินใจ (Knowledge Center : KC) 
2. ในขั้นตอนทีต่้องใช้องค์ความรู้ ให้ส านัก/กอง ระบุชื่อองค์ความรู้ที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัตงิานพร้อมทั้งระบุชื่อ 
ผู้ทรงความรู้ (Knowledge Carrier : KCr) 
3. ส านัก/กอง ปรับปรุงองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ที่มีอยู่เดิมและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่ตามที่ระบุ
ในขั้นตอนที่ 2 
4. ส านัก/กอง ด าเนนิการจับความรู้ (Capture Knowledge) ในส่วนที่เป็นองค์ความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) 
จากผู้ทรงความรู้ (Knowledge Carrier) ที่ถูกระบุในขั้นตอนที่ 2 ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)   
โดยใช้กระบวนการ 
    Coaching  Buddy   After Action Review  CoP      อ่ืนๆ................ 
5. น าความรู้ที่ได้มารวบรวม ประมวลผล กลั่นกรองความรู้ 
6. น าเข้าจดัเก็บใน Website KM DLD 
7. น าเสนอในเวที KM Forum ของหน่วยงาน เชน่ 
    บอร์ด/โปสเตอร์    น าเสนอบนเวที    อ่ืนๆ............... 
8. แต่ละหน่วยงานต้องมีการสรา้งบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในหน่วยงานตามความเหมาะสม เช่น 
    Morning talk       Cop            จัดเวทีแลกเปลี่ยน   ให้รางวัล 
    ตั้งทีมงาน Cheer up                    อ่ืนๆ……….. 
9. น ามาแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสตัว์ ในรูปแบบ KM Forum/Innovation Forum  
10. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่งกองการเจ้าหนา้ที่ ภายในเวลาที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 5 พิจารณาจาก หน่วยงานน าเสนอองค์ความรู้ในเวที KM Forum/Innovation Forum 

 

คะแนนทีไ่ด ้ 0 1.0 
การน าเสนอในเวที KM Forum/Innovation Forum ไม่น าเสนอ 1  

เงื่อนไข : หน่วยงานต้องส่งผลการด าเนินงานทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าหน่วยงานใดส่งผลการด าเนนิงาน 
และเอกสารหลักฐานลา่ชา้จะถกูปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ 0.10 คะแนนต่อวัน**** 
 

แนวทางการประเมินผล :  
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัดประเมนิผลจากข้อมูลทีไ่ด้จากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 
2. การสังเกตการณ์ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 

การท างาน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูป้ฏิบัตงิาน การท าให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีความยั่งยนื 
 

ผู้ประเมินผล : 
1. ประเมินผลตนเอง 
2. คณะกรรมการฯ 
3. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
นายวิศาล  ศรีสุริยะ 0-2653-4444 ต่อ 1119 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1  ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ภาคผนวก 2  แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 

ภาคผนวก 3  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 

ภาคผนวก 4  แบบฟอร์มเอกสารประกอบการอุทธรณ์ 
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ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

หน่วยงาน : ................................................ 
ชื่อตัวชี้วัด : ................................................ 
วัตถุประสงค์ : ........................................................................................................................................... 

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ผลผลติ 

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ 2560 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

ชื่อผู้ประสานงาน :................................... 
เบอร์โทรศัพท์ :........................................ 
 

พิจารณาเห็นชอบด าเนนิการ 

ลงนาม............................................................. 
        (                                             ) 
ต าแหน่ง............................................................. 
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ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 
 

สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 

                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               รอบ 6 9 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน ...................................... 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

ราชการ 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก
(%) 

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

รวม   100                 

 
รายงาน ณ วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. 2561 
ผู้รายงาน.................................................................................... หน่วยงาน................................................................. 
ต าแหน่ง..................................................................................... โทรศัพท์.................................................................... 
 
หมายเหตุ : หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ภายในก าหนด เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางหรือ
จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ให้ใส่ช่องค่าคะแนนทีไ่ด้ เท่ากบั 1 ก่อน 
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 

          รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)             รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                     รอบ 12 เดือน                                                                                         

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

โทรศัพท์  :  โทรศัพท์ :  

ค าอธิบาย :  
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 
 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่
ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

 
 

    

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ 
 

ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 

1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ของการรายงาน 

2. ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ 

3. ชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/หมายเลขโทรศัพท์ ระบุชื่อผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแล ติดตามการ
ด าเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลผุลส าเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
ทั้งที่ส านักงานและโทรศัพท์เคลือ่นที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ท างานเปน็ประจ า 

4. ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล/หมายเลขโทรศัพท์ ระบุชื่อผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ส านักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ท างาน
เป็นประจ า 

5. ค าอธิบาย  ใช้ค าอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ระบุค าจ ากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้
ผู้ประเมินและผูไ้ด้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
ถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

6. ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระบุรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอนตา่งๆ ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการตา่งๆ 

7. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

8. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  
   8.1 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด  ระบุชื่อตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงาน 
   8.2 น้ าหนัก  ระบุน้ าหนักตัวชี้วัดตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงาน 
   8.3 ผลการด าเนินงาน  ระบุผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณของตัวชี้วดั ทั้งนี้

ต้องมีหน่วยนับเหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด 
   8.4 ค่าคะแนนที่ได ้  ระบุค่าคะแนนของตัวชีว้ัด โดยน าผลการด าเนนิงาน

เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 
   8.5 คะแนนถ่วงน้ าหนัก  ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดทีไ่ด้จากการน า 

ค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด มาคณูกับน้ าหนักของตัวชี้วัด 
9. ค าชี้แจงการปฏิบตัิงาน/มาตรการที่ได้
ด าเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ 
ส าหรับตัวชีว้ัดนี ้
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หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี ้

ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไมไ่ด้ 
11. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน     ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไมไ่ด้ 
12. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงาน 
ในปีต่อไป 

ระบุข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

13. หลักฐานอ้างอิง ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจ านวนของ
เอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชีว้ัด
สามารถดูได้จากคู่มือการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่าง
หลักฐานอ้างอิง เชน่ รายละเอียดของแผนงาน หนังสือค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เปน็ต้น  
ทั้งนี้ ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบ
นั้นมีความเก่ียวข้องหรือสอดคล้องกับการด าเนินงานของตัวชี้วดั
ในแต่ละขั้นตอนอยา่งไร 
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ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอทุธรณ์ 

 

หน่วยงาน........................................................... 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที.่.................. 

ชื่อตัวชี้วัด......................................................................... 
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ตัวช้ีวัดที่................................................. 
 

1. รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดและค่าเป้าหมาย 
1.1 ชื่อตัวชี้วัด ................................................................................................................................................. 
1.2 ค าอธิบาย ................................................................................................................................................. 
1.3 เกณฑ์การให้คะแนน ................................................................................................................................ 
1.4 ข้อมูลพื้นฐาน ........................................................................................................................................... 

 
2. ข้อเท็จจริง 

............................................................................................................................. ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 

............................................................................................................................. ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
4. ผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนของปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นตัวชี้วัดเดียวกับปีที่ผ่านมา) 

............................................................................................................................. ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .............
.......................................................................................................................................................................................... 

 
5. เอกสารประกอบการพิจารณา (เช่น ข้อมูลต่างๆ) 

............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
6. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดเดิม 

............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................................................................................................................................... 

 
7. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนใหม่ 

...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
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แนวทางการเขียนการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
และค่าเป้าหมาย 

 

    - ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์ 
    - ค าอธิบาย ระบุค าอธิบายของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์ 
    - เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์ 
    - ข้อมูลพ้ืนฐาน ระบุข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์ 
2. ข้อเท็จจริง ระบุเหตุผลที่ขออุทธรณ์ เช่น กรณีท่ีได้รับผลกระทบจาก

ปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานมาสามารถควบคุมได้ กรณีไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได้ เป็นต้น 

3. ข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ระบุสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ขอ
อุทธรณ์ 

4. ผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนของ
ปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นตัวชี้วัดเดียวกับปีที่
ผ่านมา) 

ระบุผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา (เช่น 
ข้อมูลต่างๆ) 

ระบุชื่อเอกสารประกอบการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด 
พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วย 

6. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดเดิม โปรดแนบรายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดเดิม 
7. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดที่จะ
เปลี่ยนใหม่ 

โปรดแนบรายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดที่จะ 
เปลี่ยนใหม่ 

 
หมายเหตุ  หน่วยงานต้องส่งค าขออุทธรณ์ตัวชี้วัด และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น จ านวน 1 ชุด  
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 


