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          2.1 การดําเนินการตามปฏิทนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 

รอธ.ประเมนิ ผอ.สํานัก/กองหรือ

เทียบเท่าในความรับผิดชอบ

เจ้าภาพ KPI 

รายงานผล

เจ้าภาพจัดทํา KPI 

(กรณีมีการปรบัปรงุ)

แจ้งการปรับปรงุ KPI

ติดตามผล

หัวหน้าหน่วยงาน

ส่งแบบระเมิน
แจ้งผล

การประเมิน

อุทธรณ์

พิจารณา

ประเมินผล

เม.ย.64 ก.ค.64

8 ต.ค. 64

20 ต.ค.64 31 ต.ค.64

 ปศจ. ส่งแบบประเมินฯ และผลสมรรถนะของผูว้่าฯ 

 ปศข. ส่งแบบประเมินฯ+ หลักฐานKPIผู้ตรวจฯ+ประเมิน

ตนเอง 

     และประเมินสมรรถนะปศจ.+หวัหน้าหน่วยงานในพื้นที่

 ผอ.สํานัก/กอง ส่งแบบประเมินฯ+หลักฐานKPIภารกิจหลัก 

+ประเมินตนเอง 

 ผอ.ศวพ./ศออ./ศวทช. ส่งแบบประเมินฯ+หลักฐานKPI

ภารกิจอื่น + ประเมินตนเอง
ส่งไฟล์ Excel ไปที่ E-mail : person1_pm@dld.go.th 



          2.2 กรอบระยะเวลาการดาํเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565

กําหนดการ กิจกรรม/ดําเนินการ

ตุลาคม

• แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

• แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดบังคบั ค่าเป้าหมาย น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน 

• ผู้อํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเท่า และผู้อํานวยการศูนย์จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด 

  ตามบทบาทภารกิจ กําหนดค่าเป้าหมาย น้ําหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ส่งกองการเจ้าหน้าที่

รอบ 1 รอบ 2
• ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

10-20 มกราคม 2565 10-20 กรกฎาคม 2565

1-10 เมษายน 2565 1-10 ตุลาคม 2565

• ปศุสัตว์จังหวัดสง่แบบประเมินฯ และผลการประเมินสมรรถนะของผู้ว่าราชการจังหวัด

• ปศุสัตว์เขตส่งแบบประเมินฯ หลักฐานการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ พร้อมประเมินให้คะแนนตัวเอง 

  และประเมินสมรรถนะปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่

• ผู้อํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเท่า และผู้อํานวยการศูนย์ส่งแบบประเมินฯ และหลักฐานการดําเนินงาน             

  ของตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ พร้อมประเมินให้คะแนนตัวเอง 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบตวัชี้วัดรายงานผลการประเมิน

20 เมษายน 2565 20 ตุลาคม 2565
• แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้บริหาร (เฉพาะราย) ทาง e-mail ของหน่วยงาน

• หน่วยงานอุทธรณ์ผลสัมฤทธิ์ของงาน

28-30 เมษายน 2565 28-31 ตุลาคม 2565 • ผู้บริหารกรมฯ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พฤษภาคม 2565 พฤศจกิายน 2565 • กรมปศุสัตว์ออกคําสัง่เลื่อนเงินเดือน



การประชมุการจัดทาํกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี

ตัวชี้วัด/น้ําหนัก เขต จังหวัด
สํานัก/กอง

(ภารกิจหลัก)*

สํานัก/กอง

(สนับสนุน)**

ตัวชี้วัดบังคับ

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (กค) 20 10 20 20

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (กกจ) 10 10 10 10

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมาย

1. ด้านสุขภาพสัตว์ (สคบ) 10 20 - -

2. ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส) 5 15 - -

3. ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ (สทป. สพพ. กสส.) 5 20 - -

4. ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (กผง) 25 15 15 -

5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (สลก) 5 5 10 5

6. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ (ศทส) 5 5 - -

7. การทําหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ (กกจ) 15 - - -

8. งานตามนโยบายรองอธิบดีที่กํากับดูแล (กกจ) - - 5 5

9. ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจของสํานัก/กอง (3-5 ตัวชี้วัด) - - 40 60

รวมน้ําหนัก 100 100 100 100
หมายเหตุ   *สํานัก/กอง (ภารกิจหลัก) สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กบส.

             **สํานัก/กอง (ภารกิจสนับสนุน)  กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศทส./สกม. 



ตัวชี้วัด น้ําหนัก เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 10 กองคลัง

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชา 10 กกจ. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมาย

1. ด้านสุขภาพสัตว์ 20

สํานักควบคุม ป้องกันและ

บําบัดโรคสัตว์

(1) ระดับความสาํเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ใหม้ีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ทีเ่หมาะสม ( 3 )

(2) ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคมุป้องกันโรคในสัตว์ปีก ( 3 )

(3) ระดับความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) ( 6 )

(4) ระดับความสําเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า ( 8 )

2. ด้านมาตรฐานสินคา้ปศสุัตว์ 15

สํานักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินคา้

ปศุสัตว์

(1) การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ( 3 )

(2) การรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศสุัตว์ OK ( 2 )

(3) การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สดตามโครงการไขส่ดปลอดภัยใส่ใจผูบ้ริโภค (ปศุสัตว์ ok) ( 2 )

(4) ตัวชี้วัดเลือก (เลือก 4 ตัวชี้วัดจาก 8 ตัวชี้วัด) ( 8 )

3. ด้านผลิตสัตว์และสง่เสริมการปศสุัตว์ 20

กสส.
(1) ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  ( 4 )

(2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศสุัตว์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติสินคา้เกษตร ( 4 )

(3) โครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศสุัตว์ ( 2 )

(3) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทยีม ( 5 ) สทป.

(4) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศสุัตว์ ( 5 ) สพพ.

4. ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 15

กองแผนงาน
(1) ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลติที ่ปศจ.ทาํได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตทีไ่ด้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ( 5 )

(2) ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลติที ่สนง.ปศอ.พื้นทีร่ับผดิชอบของปศจ..ทาํได้จริงเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายผลผลิตทีไ่ด้รับมอบหมาย ( 5 )

(3) ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ( 5 )

5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5 สลก.

6. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 5 ศทส.

ปศุสัตว์จังหวัด



ปศุสัตว์เขต

ตัวชี้วัด น้ําหนักตัวชี้วัด เจ้าภาพตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดบังคับ

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 20 กองคลัง

2. การพัฒนาผู้ใต้บงัคับบัญชา 10 กกจ. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมาย

1. ด้านสุขภาพสัตว์ 10 สํานักควบคุม ป้องกัน 

และบําบัดโรคสัตว์ระดับความสําเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสตัว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) ( 10 )

2. ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 5

สํานักพัฒนาระบบและรบัรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

(1) การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัตทิีด่ีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)  ( 1 )

(2) การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน  ( 1 )

(3) การติดตามการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ของปศุสัตว์จังหวัดทกุจังหวัดในเขตพื้นทีท่ีร่ับผดิชอบ  ( 1 )

(4) โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)  ( 1 )

(5) ตัวชี้วัดเลือก (เลือก 1 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด)  ( 1 )

3. ด้านผลิตสัตว์และส่งเสรมิการปศุสัตว์ 5
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ระดับความสําเร็จของการตดิตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ( 5 )

3. ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 25

กองแผนงาน
(1) ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลติที ่ปศจ.ในพื้นทีร่ับผดิชอบของ ปศข.ทาํได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลติทีจ่ังหวัดได้รับประจาํปี ( 10 )

(2) ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลติที ่ปศข. ทําได้จริงเปรียบเทยีบกับเป้าหมายผลผลิตทีไ่ด้รับมอบหมายประจําปี ( 5 )

(3) ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต ( 10 )

4. การสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 5 สํานักงานเลขานุการกรม

5. การปรบัปรงุฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 5 ศทส.

6. การทําหน้าทีผู่้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 15 กกจ. (กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ)



  ผู้อํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธบิดี

ตัวชี้วัด
น้ําหนักตัวชี้วัด

เจ้าภาพตัวชี้วัด
สํานัก/กองภารกิจหลัก* สํานัก/กองสนับสนุน**

ตัวชี้วัดบังคับ

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 20 20 กองคลัง

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคบับญัชา 10 10
กองการเจ้าหน้าที่

(กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ/มอบหมาย

3. ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 15

กองแผนงาน
(1) ร้อยละความสําเรจ็ของปรมิาณผลผลิตทีท่าํได้จรงิเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายผลผลิต

ที่กอง/สํานักรับผิดชอบ ตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ 
10 -

(2) ระดับความสําเรจ็ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรร์ายชนิดสัตว์ระดับกรม 5 -

4. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 10 5 สํานักงานเลขานุการกรม

5. งานตามนโยบายรองอธิบดีที่กํากับดูแล 5 5 กองการเจ้าหน้าที่

(กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ)6. ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจของสาํนัก/กอง (3-5 ตัวชี้วัด) 40 60

รวมน้ําหนัก 100 100

หมายเหตุ   *สํานัก/กอง (ภารกิจหลัก) สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กบส.
             **สํานัก/กอง (ภารกิจสนับสนุน)  กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศทส./สกม. 



ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตวป์ฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ (ศวพ./ศทวช./ศออ.)

ตัวชี้วัด
น้ําหนัก

เจ้าภาพตัวชี้วัด
ศวพ. ศทวช./ศออ.

ตัวชี้วัดบังคบั (ร้อยละ 35)

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 20 20 กองคลัง

2. การพัฒนาผู้ใต้บังคบับญัชา 15 15
กองการเจ้าหน้าที่

(กลุ่มพัฒนาบุคลากร)

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ (ร้อยละ 65) 

2. ร้อยละความสําเร็จของการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสตัว์ 20 40 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

3. จํานวนตัวอย่างทดสอบที่ได้รับเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสนิคา้ปศุสตัว์

    ตามเกณฑ์ ที่มาตรฐานกําหนด
20 -

สํานักตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์

4. ตัวชี้วัดตามภารกิจอื่นๆ 1-3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) 25 25
กองการเจ้าหน้าที่

(กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ)

รวมน้ําหนัก 100 100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ยกเว้น ศวพ.ภาคใต้ตอนล่าง)
ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ 
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัด น้ําหนัก เจ้าภาพตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดบังคับ 60

กลุ่มพัฒนา

วิชาการปศุสัตว์

(1) ร้อยละความสําเร็จในการทําหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์ 30

(2) ระดับความสําเร็จของการแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 20

(3) จํานวนผลงาน/บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 10

2. ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ (2-5 ตัวชี้วัด) 40 หน่วยงานที่สังกัด

                                                                            รวมน้ําหนัก 100



          แบบฟอร์มการจัดทํารายละเอียดตัวชีว้ดั

ค่าคะแนน ค่าเป้าหมาย

คะแนน 1 ค่าเป้าหมายระดับต่ําสุดที่รับได้

คะแนน 2 ค่าเป้าหมายระดับต่ํากว่ามาตรฐาน

คะแนน 3 ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน

คะแนน 4 ค่าเป้าหมายสูงมากกว่าระดับมาตรฐาน

ระดับยากปานกลาง

คะแนน 5 ค่าเป้าหมายสูงมากกว่าระดับมาตรฐาน

มีความยากค่อนข้างมาก



กําหนดส่งกองการเจ้าหน้าที่ 

พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลไปที่ 

E-mail: Person1_pm@dld.go.th 

ภายในว ันศ ุกร ท์ ี ่15 ต ุลาคม  2564 

จัดทํารายละเอียด KPI

ส่ง กกจ. ภายในวันที่ 

15 ต.ค. 2564

แจ้งกรอบการ
ประเมินฯ

ติดตามผล

ส่งแบบ
ประเมินผล

แจ้งผลการ
ประเมิน

อุทธรณ์

พิจารณา
ประเมินผล

ต.ค.64 25-31 ต.ค.64 10-20 ม.ค.64 1-10 เม.ย.64 20 เม.ย.64 พ.ค.64

            การดําเนินการตามปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 



การประชมุการจัดทาํกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



การประชมุการจัดทาํกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


