รายละเอียดตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของข้าราชการและพนักงานราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สาหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และ/หรือ
ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด (สาหรับ
กลุม่ ชันสูตรโรคสัตว์ กลุม่ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ)
๑.๒ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้านบริหารทั่วไป (สาหรับงานบริหารทั่วไป)
๑.๓ ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (สาหรับงานบริหารทั่วไป)
๑.๔ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สาหรับกลุ่ม
ระบาดวิทยาและสารสนเทศ)
๑.๕ ร้อยละความสาเร็จของการจัดการด้านความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
(สาหรับห้องล้างเครื่องมือ)
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔๕
คาอธิบายตัวชี้วัด : ๑.๑ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์ จาแนกเป็น
๑.๑.๑ ร้ อยละความส าเร็จของการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสู ตรโรคสั ตว์
หมายถึง จานวนตัวอย่างที่ได้รับการจัดการตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริงที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตที่หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนที่กาหนดไว้ (กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตร
โรคสัตว์)
๑.๑.๒ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ที่
มาตรฐานกาหนด หมายถึง จานวนตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการจัดการตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมดที่หน่วยงานดาเนินการได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตที่หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนที่กาหนด (กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
: ๑.๒ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้านบริหารทั่วไป จาแนกเป็น
๑.๒.๑ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจรับพัสดุภายในกาหนด หมายถึง จานวนครั้ง
ในการตรวจรับพัสดุที่ดาเนินการตรวจรับได้ทันภายในกาหนด เปรียบเทียบกับจานวนครั้งที่ต้องตรวจรับพัสดุ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒.๒ ร้อยละความสาเร็จของการแจ้งเวียนหนังสือราชการ หมายถึง จานวนเรื่องที่
มีการแจ้งเวียนแก่ผู้เกี่ยวข้องในปี ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับจานวนเรื่องทั้งหมดที่ต้องแจ้งเวียนในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒.๓ ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการซ่ อ มบ ารุ ง หมายถึ ง ความส าเร็ จ ของการ
ดาเนินการซ่อมบารุง เปรียบเทียบกับจานวนเรื่องทั้งหมดที่แจ้งขอซ่อมบารุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๔ ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ หมายถึง จานวนครั้ง
ในการขับรถยนต์ราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการและกลับถึงหน่ว ยงานด้วยความปลอดภัย เปรียบเทียบกับ
จานวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
: ๑.๓ ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม หมายถึง ผลสาเร็จของการเบิก
จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะใช้อัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน โดยจะใช้
ข้ อ มู ล ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวมจากระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)
: ๑.๔ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง จานวน
ครั้งของการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรวมถึงงานโสตฯ เปรียบเทียบกับจานวนครั้งทั้งหมดที่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
: ๑.๕ ร้อยละความส าเร็ จของการจัดการด้านความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
หมายถึ ง การล้ า งท าความสะอาด อบฆ่ า เชื้ อ และจั ด เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้ ง าน
เปรียบเทียบกับจานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งให้ดาเนินการ
เกณฑ์การให้ค ะแนน : แบ่ งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความส าเร็จในการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
สาหรับตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑ – ๑๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๑
ดาเนินการได้ร้อยละ ๑๑ – ๒๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๒
ดาเนินการได้ร้อยละ ๒๑ – ๓๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๓
ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๑ – ๔๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๔
ดาเนินการได้ร้อยละ ๔๑ ขึ้นไปของเป้าหมาย
๕
สาหรับตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ๑.๔ และ ๑.๕ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และ ๒/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการได้ร้อยละ ๕๑ – ๖๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๑
ดาเนินการได้ร้อยละ ๖๑ – ๗๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๒
ดาเนินการได้ร้อยละ ๗๑ – ๘๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๓
ดาเนินการได้ร้อยละ ๘๑ – ๙๐.๙๙ ของเป้าหมาย
๔
ดาเนินการได้ร้อยละ ๙๑ ขึ้นไปของเป้าหมาย
๕

สาหรับตัวชี้วัดที่ ๑.๓ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๐๐
๒
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๐๐
๓
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๓.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖.๐๐
๔
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๐๐
๕
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
สาหรับตัวชี้วัดที่ ๑.๓ รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐
๒
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๐๐
๓
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐
๔
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๐๐
๕
ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐
ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐
การคานวณคะแนน :
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ = จานวนตัวอย่างที่ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ x ๑๐๐
จานวนตัวอย่างเป้าหมายที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ = จานวนครั้งในการตรวจรับพัสดุที่ดาเนินการตรวจรับได้ทันภายในกาหนด x ๑๐๐
จานวนครั้งในการตรวจรับพัสดุทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ = จานวนเรื่องที่มีการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง x ๑๐๐
จานวนเรื่องที่ต้องแจ้งเวียนทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ = จานวนเรื่องที่ดาเนินการซ่อมบารุงแล้วเสร็จ x ๑๐๐
จานวนเรื่องทั้งหมดที่แจ้งขอซ่อมบารุง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๔ = จานวนครั้งในการขับรถยนต์เพื่อไปปฏิบัติราชการและกลับถึงหน่วยงานด้วยความปลอดภัย x ๑๐๐
จานวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ใช้การถ่วงน้าหนักตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย ดังนี้
ตัวชี้วัด
ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ
คะแนน คะแนนเฉลี่ย
น้าหนัก
ของผลการดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
(W)
(C๑)
(WxC)
๑
๒
๓
๔
๕
๘๐
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
C๑
(W๑xC๑)
ร้อยละการเบิกจ่าย
(W๑)
๑๐๐
๒๐
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙ ๑๐๐
C๒
(W๒xC๒)
ร้อยละการใช้จ่าย
(W๒)
๑๐๐
๑๐๐
คะแนนรวม
XXX
น้าหนักรวม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ = จานวนครั้งของการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และรวมถึงงานโสตฯ x ๑๐๐
จานวนครั้งทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ = จานวนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทดี่ าเนินการจัดการด้านความสะอาดให้พร้อมใช้งาน x ๑๐๐
จานวนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดทีส่ ่งล้าง
เงื่อนไข : การคานวณคะแนนมีเงื่อนไขดังนี้
๑. จานวนตัวอย่างที่ดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวน
ตัวอย่างที่ได้รับการจัดการตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดย
จานวนตัวอย่างเป้าหมายที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวนเป้าหมายที่
กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. จานวนครั้งในการตรวจรับพัสดุที่ดาเนินการตรวจรับได้ทันภายในกาหนด และจานวนครั้งในการ
ตรวจรับพัสดุทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลที่ดาเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ที่มีกาหนดการตรวจรับภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลที่
มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีกาหนดการตรวจรับภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. จานวนเรื่องที่มีการแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้ องและจานวนเรื่องที่ต้องแจ้งเวียนทั้งหมด / จานวนเรื่องที่
ดาเนินการซ่อมบารุงแล้วเสร็จและจานวนเรื่องทั้งหมดที่แจ้งขอซ่อมบารุง / จานวนครั้งในการขับ
รถยนต์ราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการและกลับถึงหน่วยงานด้วยความปลอดภัย และจานวนครั้ง
ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน / จานวนครั้งของการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และรวมถึงงานโสตฯ และจ านวนครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการ / จานวนวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ดาเนินการจัดการด้านความสะอาดให้พร้อมใช้งาน และจานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ส่ง

ล้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ใช้เกณฑ์รวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์ และ/หรือ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด รวมถึง
ความสาเร็จในการจัดการตัวอย่างและรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์
ร้อยละความสาเร็จของการตรวจรับพัสดุภายในกาหนด
ร้อยละความสาเร็จของการแจ้งเวียนหนังสือราชการ
ร้อยละความสาเร็จของการซ่อมบารุง
ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ
ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ร้อยละความสาเร็จของการจัดการด้านความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัว ชี้วัดเชิงปริมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกรมปศุสัตว์
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ใช้เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง / หนังสือราชการที่ได้รับ / เอกสารขอใช้บริการงานช่าง /
เอกสารขอใช้รถราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ใช้สรุปรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสรุป
รายงานการจัดลาดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาแนกตามรหัส
ศูนย์ต้นทุนตามระบบบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) มาประเมินค่าคะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศประจาเดือน
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ใช้รายงานผลการปฏิบัติงานห้องล้างเครื่องมือประจาเดือน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของข้าราชการและพนักงานราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สาหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละความสาเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบายสาคัญต่างๆ/คาสั่งการ
ปฏิบัติงาน
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓๕
คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จ ของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบายสาคัญต่างๆ/คาสั่งการ
ปฏิ บั ติ งาน หมายถึง จ านวนครั้ ง การเข้ าร่ ว มในกิจ กรรม โครงการ หรือ งานตามนโยบายส าคัญ ต่า งๆ ที่
หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์เป็นผู้จัด หรือเป็นตัวแทนของหน่วยงานเข้าร่วมงานที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
มีชื่อในคาสั่งศูนย์ วิจั ย และพัฒนาการสัตวแพทย์ภ าคตะวันตกที่ได้สั่ งให้ ดาเนินงานนอกเหนือจากงานตาม
ภารกิจหลัก และรวมถึงคาสั่งจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่สั่งให้ปฏิบัติ หน้าที่ในนามตัวแทนของศูนย์วิจัยและ
พัฒ นาการสั ต วแพทย์ ภ าคตะวั น ตก เปรี ย บเที ยบกับ เป้า หมายจ านวนครั้ ง การเข้า ร่ ว มฯ ที่ ศูน ย์วิ จั ยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกกาหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสาเร็จในการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบายสาคัญต่างๆ/คาสั่งการปฏิบัติงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายการเข้าร่วม/รายละเอียดการเข้าร่วม
เข้าร่วมร้อยละ ๑-๑๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๑
เข้าร่วมร้อยละ ๑๑-๒๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๒
เข้าร่วมร้อยละ ๒๑-๓๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๓ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๓
เข้าร่วมร้อยละ ๓๑-๔๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๔ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๔
เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วมมากกว่า ๔ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๕
รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายการเข้าร่วม/รายละเอียดการเข้าร่วม
เข้าร่วมร้อยละ ๕๑-๖๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๖ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๑
เข้าร่วมร้อยละ ๖๑-๗๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๗ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๒
เข้าร่วมร้อยละ ๗๑-๘๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๘ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๓
เข้าร่วมร้อยละ ๘๑-๙๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วม ๙ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๔
เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย (เข้าร่วมมากกว่า ๙ ครั้งต่อปีงบประมาณ)
๕

การคานวณคะแนน :
= จานวนครั้งการเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ x ๑๐๐
จานวนครั้งการเข้าร่วมที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เงื่อนไข : การคานวณคะแนนมีเงื่อนไขดังนี้
๑. จานวนครั้งการเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวนครั้งการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบายสาคัญต่างๆ/คาสั่งการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔
๒. จานวนครั้งการเข้าร่วมที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กาหนดเข้าร่วม ๑๐ ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ) ใช้ข้อมูลจานวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบายสาคัญต่างๆ/คาสั่งการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่ า ง ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐาน
ร้อยละความสาเร็จการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/นโยบาย
สาคัญต่างๆ/คาสั่งการปฏิบัติงาน

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายละเอียดตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของข้าราชการและพนักงานราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สาหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงาน
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงาน หมายถึง จานวนเรื่องที่
ได้ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ได้มีการจัดทาหรือ
มีส่วนร่วม) ทั้งในด้านงานบริหาร งานระบาดวิทยาและสารสนเทศ งานชันสูตรโรคสัตว์ งานตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ งานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (งานวิจัย/งานวิชาการ/บทความวิชาการ) หรือ
งานด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน ผู้ รั บ บริ ก ารของหน่ ว ยงาน หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
เปรีย บเทีย บกับเป้าหมายจ านวนเรื่องการดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกกาหนดไว้
เกณฑ์การให้ค ะแนน : แบ่ งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความส าเร็จในการ
ดาเนินการตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
๒
ดาเนินการโดยมีแผนการดาเนินการ/โครงการ แต่ หัวหน้ากลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการ ยัง
๓
ไม่ลงนามรับทราบ
ดาเนินการโดยมีแผนการดาเนินการ/โครงการ ซึ่งหัวหน้ากลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการ ลง
๔
นามรับทราบแล้ว แต่ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกยังไม่
ลงนามรับทราบ (ส่งแผนหลังจากวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
ดาเนินการโดยมีแผนการดาเนินการ/โครงการ ซึ่งผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
๕
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกลงนามรับทราบแล้ว (ส่งแผนภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
หมายเหตุ : หากบุคลากรท่านใดยังไม่มีแผนการดาเนินการ/โครงการใดๆ ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
บุคลากรผู้นั้นจะไม่ได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้

รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ดาเนินการโดยมีแผนการดาเนินการ/โครงการ ซึ่งผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
๑
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกลงนามรับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ดาเนินการตามแผนการดาเนินการ/โครงการได้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของ
๒
แผนฯ
ดาเนินการตามแผนการดาเนินการ/โครงการได้ร้อยละ ๕๑-๙๙ ของแผนฯ
๓
ดาเนินการตามแผนการดาเนินการ/โครงการสาเร็จ แต่ยังไม่ได้นามาใช้งานจริง
๔
ดาเนินการตามแผนการดาเนินการ/โครงการสาเร็จ นามาใช้งานจริง และเกิดประโยชน์
๕
ต่อหน่วยงาน หรือกลุ่ม/งาน/ห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน หรือผู้มารับบริการ
(ดาเนินการสาเร็จ ๑ เรื่องต่อปีงบประมาณ)
การคานวณคะแนน :
= จานวนเรื่องที่ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ x ๑๐๐
จานวนเรื่องที่ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เงื่อนไข : การคานวณคะแนนมีเงื่อนไขดังนี้
๑. จานวนเรื่องที่ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวนเรื่องที่ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงาน ตั้งแต่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. จานวนเรื่องที่ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กาหนดจ านวน ๑ เรื่ องต่ อปี งบประมาณ ใช้ ข้อ มูล ตั้ง แต่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐาน
ร้อยละความสาเร็จการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงาน

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : ใช้ข้อมูลจากแบบรายงานแผนการดาเนินการปรับปรุง
หรือพัฒนางานในหน่วยงาน และแบบรายงานผลการดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในหน่วยงานของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายละเอียดตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจของข้าราชการและพนักงานราชการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สาหรับรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละความสาเร็จของการลดความเสียหายเนื่องจากการลา
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการลดความเสียหายเนื่องจากการลา หมายถึง จานวนของครั้งหรือ
วันที่มกี ารลาป่วยหรือลากิจรวมกัน เปรียบเทียบกับจานวนครั้งหรือวันลาที่สามารถลาได้ตามที่กาหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของความสาเร็จในการลด
ความเสียหายเนื่องจากการลาตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ลามากกว่าร้อยละ ๔๕ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลามากกว่า ๙ ครั้งหรือวัน แล้วแต่
๑
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อครึ่งปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๔๑-๔๕ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๙ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใดอย่าง
๒
หนึ่งถึงก่อน ต่อครึ่งปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๓๖-๔๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๘ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใดอย่าง
๓
หนึ่งถึงก่อน ต่อครึ่งปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๓๑-๓๕ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๗ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใดอย่าง
๔
หนึ่งถึงก่อน ต่อครึ่งปีงบประมาณ)
ลาไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลาไม่เกิน ๖ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่าง
๕
ใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อครึ่งปีงบประมาณ)

รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ลาร้อยละ ๙๑-๑๐๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๑๙-๒๐ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่าง
๑
ใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๘๑-๙๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๑๗-๑๘ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใด
๒
อย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๗๑-๘๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๑๕-๑๖ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใด
๓
อย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อปีงบประมาณ)
ลาร้อยละ ๖๑-๗๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลา ๑๓-๑๔ ครั้งหรือวัน แล้วแต่อย่างใด
๔
อย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อปีงบประมาณ)
ลาไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของจานวนวันลาที่กาหนด (ลาไม่เกิน ๑๒ ครั้งหรือวัน แล้วแต่
๕
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ต่อปีงบประมาณ)
การคานวณคะแนน :
= จานวนครั้งหรือวันลาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ x ๑๐๐
จานวนครั้งหรือวันลาทีส่ ามารถลาได้ตามทีก่ าหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เงื่อนไข : การคานวณคะแนนมีเงื่อนไขดังนี้
๑. จานวนวันลาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวนครั้งหรือวันลา ตั้งแต่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. จานวนวันลาที่สามารถลาได้ตามที่กาหนดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กาหนดไม่เกิน ๒๐
ครั้งหรือวันต่อปีงบประมาณ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูลจานวนครั้งหรือวันลาที่สามารถลาได้
ตามที่กาหนดประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔ (กาหนดไม่เกิน ๑๐ ครั้งหรือวันต่อครึ่งปีงบประมาณ) และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใช้ข้อมูล
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐาน
ร้อยละความสาเร็จของการลดความเสียหายเนื่องจากการลา

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
<๑๐๐ <๑๐๐ <๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการลาจากระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการบุคลากร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

