
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (สํานักงานปศุสัตวอําเภอ)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

รอบท่ี ๒/๒๕๖๔

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

น้ําหนักผลงาน : รอยละ ๒๐

ผูท่ีไดรับการประเมิน ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ

รอบท่ี ๑ วัดผลงานเชิงปริมาณ

คําอธิบายระดับความสําเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร หมายถึงกระบวนการพัฒนาเกษตรกรท่ีมีความสนใจไดรับความรูดานการปศุ
สัตว จากศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือลดรายจายหรือสรางรายไดใหแก
ครัวเรือน เกษตรกรเปาหมายท้ังจังหวัด จํานวน ๑๐๐ ราย (อําเภอละ ๑๐ ราย)
เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ : เปาหมาย จํานวน ๑๐ ราย
ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน

๑ จํานวนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตวไดรับ
การสงเสริมดานปศุสัตว ไมนอยกวารอยละ ๖๕.๐๐ ของเปาหมาย

๒ จํานวนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตวไดรับ
การสงเสริมดานปศุสัตว ไมนอยกวารอยละ ๖๕.๐๑ – ๗๐.๐๐ ของเปาหมาย

๓ จํานวนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตวไดรับ
การสงเสริมดานปศุสัตว ไมนอยกวารอยละ ๗๐.๐๑ – ๗๕.๐๐ ของเปาหมาย

๔ จํานวนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตวไดรับ
การสงเสริมดานปศุสัตว ไมนอยกวารอยละ ๗๕.๐๑ – ๘๐.๐๐ ของเปาหมาย

๕ จํานวนศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรดานปศุสัตวไดรับ
การสงเสริมดานปศุสัตว ไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๑ – ๑๐๐ ของเปาหมาย

เง่ือนไข: รายละเอียดเปาหมายตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล ระหวางรอบการประเมินท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔–
๓๐กันยายน ๒๕๖๔



แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง
๑. ขอมูลผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว (E – operation) สําหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตวอําเภอ
๒. ขอมูลสรุปผลการประเมินศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดาน

ปศุสัตว) จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคะแนนท่ีสงใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๘ พิจารณารับรองผล
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง



รายละเอียดตัวช้ีวัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวรอบ ๒/๒๕๖๔
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๑ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
น้ําหนักตัวช้ีวัด :
คําอธิบายตัวช้ีวัด :

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart farmer หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรให
เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของตามคูมือแผนปฏิบัติงานโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer
๒) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer
๓) โครงการพัฒนาSmart Farmer ตนแบบ
๔) โครงการสรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว
๕) การถอดบทเรียน
๖) การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเดน

เกณฑการใหคะแนน : รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑ ๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ไมนอยกวารอยละ

๓๕.๐๐ ของเปาหมาย
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๒ ๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๓๕.๐๑ –
๔๐.๐๐ ของเปาหมาย
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๓ ๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๔๐.๐๑ –
๔๕.๐๐ ของเปาหมาย
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๔ ๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๔๕.๐๑ –
๕๐.๐๐ ของเปาหมาย
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๕ ๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer มากกวา รอยละ
๕๐.๐๑ ของเปาหมาย ข้ึนไป
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

เกณฑการใหคะแนน : รอบการประเมินครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔



ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน
๑ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาเกษตรใหเปน Smart Farmer

และจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ๔ โครงการ
๒ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมขอมูลจากแบบฟอรม SF๑และ SF๒เพ่ือจัดทํารายงาน

ขอมูลเกษตรกรตามแนวแบบ SF๓สงเปนไฟล excel สงปศุสัตวเขต ภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๔

๓ ปศุสัตวจังหวัดรายงาน สรุปผลการถอดองคความรูเกษตรกรตนแบบดีเดน ตามแบบฟอรม
SF๔เปนไฟล Word รวบรวมสงสํานักงานปศุสัตวเขต ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๔ ปศุสัตวจังหวัด รวบรวมผลการดําเนินงานของปศุสัตวจังหวัดตามแบบฟอรม SF๓เปนไฟล
excel และ Word รายงานสงปศุสัตวเขต ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๕ ปศุสัตวจังหวัดรายงานผลการดําเนินโครงการและการถอดบทเรียนในระบบ e-Operation
ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เง่ือนไข :
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงไฟล ตามแบบ SF๓ – SF๔ขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรกร

ปราดเปรื่อง ๖ โครงการ ใหปศุสัตวเขตรวบรวมขอมูลจากจังหวัดใหครบถวนสง กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ทาง
อีเมล ext_farmer@dld.go.th ตามกําหนดเวลา หากสงชากวากําหนดปรับลดคะแนนวันละ ๐.๑ คะแนน จาก
คะแนนตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด:

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดาํเนินงานท่ีผานมา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ระบบความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน
Smart Farmer

รอยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๓๕ ๑๐๑.๗๑

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง
๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-Operation)
๒. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว

(e – Operation)
ใชสําหรับเปนตัวช้ีวัด

๑. ปศุสัตวจังหวัด
๒. กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว



ช่ือตัวช้ีวัดท่ี ๒: รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว
น้ําหนักตัวช้ีวัด :
คําอธิบายตัวช้ีวัด:

เครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตวหมายถึงเกษตรกรกลุมเกษตรกรฟารมท่ีนําสัตวเทคโนโลยีองคความรูของกรม
ปศุสัตวไปใชประโยชนท้ังดานการปรับปรุงพันธุขยายพันธุและอนุรักษพันธุเพ่ือกระจายพันธุใหเกษตรกรท่ัวไปได
อยางท่ัวถึงภายใตการกํากับดูแลของกรมปศุสัตวท้ังดานการจัดการฟารมการคัดเลือกพันธุการปรับปรุงพันธุและการ
บันทึกขอมูลโดยเครือขายสัตวพันธุดีจะตองมีการทําขอตกลงในการปฏิบัติงานเครือขายรวมกับกรมปศุสัตวทําให
เกษตรกรสามารถผลิตสัตวไดอยางเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออกโดยแบง
เครือขายสัตวพันธุดีออกเปน๓ประเภทคือ

๑. เครือขายใชประโยชนพันธุกรรมและเทคโนโลยี
๒. เครือขายปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ
๓. เครือขายอนุรักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของฟารมเครือขายหมายถึงกระบวนการบริหารจัดการในการดําเนินงานของ

ฟารมเครือขายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงาน (เครือขายท่ีผานการพิจารณาและข้ึนทะเบียน
เปนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว)

ระดับความสําเร็จของการตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานของฟารมเครือขาย หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการในการดําเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานของฟารมเครือขาย (เครือขายท่ีผานการพิจารณา
และข้ึนทะเบียนเปนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว)

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :

ขอมูลพ้ืนฐานตัวชี้วัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

เครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว เครือขาย ๔๘๐ ๙๒๖ ๗๘๒ ๘๔๕ ๘๙๓ ๘๔๙

๑.๑ รอยละความสําเร็จในการตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดําเนินงาน เม่ือเทียบกับ
เปาหมาย(๒ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน :พิจารณาจากระดับความสําเร็จเปนรอยละของจํานวนเครือขายพันธุดีกรมปศุสัตวท่ีไดรับการ
ตรวจเยี่ยมตรวจประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานและรอยละการเบิก – จายงบประมาณ เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย
ท้ังนี้สํานักพัฒนาพันธุสัตว ซึ่งเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด จะดําเนินการประเมินผลจากการรายงานของหนวยงาน ปละ ๒
ครั้ง



แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e- Operation
๒. ทะเบียนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว
๑.๒ การจัดสงรายงานการดาํเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒

เดือน (๓ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยม ติดตามการดาํเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรม
ปศุสัตว (ตามแบบฟอรม) ท้ังนี้สํานักพัฒนาพันธุสัตวซึ่งเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด จะดําเนินการประเมินผลจากการ
รายงานของหนวยงาน ปละ ๒ ครั้ง

ครั้งท่ี ๑ ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓– มีนาคม ๒๕๖๔ (ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
ครั้งท่ี ๒ ชวงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ (ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔)

หมายเหตุ : สงชากวากําหนด หัก ๐.๕ คะแนน

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนนที่ไดครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔
๑ <รอยละ ๕๐ <รอยละ ๗๐ ๐.๐๐
๒ รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๐.๕๐
๓ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๑.๐๐
๔ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ รอยละ ๙๐.๐๐ – ๙๙.๙๙ ๑.๕๐
๕ รอยละ ๘๐.๐๐ ข้ึนไป รอยละ ๑๐๐.๐๐ ๒.๐๐

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนนที่ได

๑ หนวยงานจัดทําแผนการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว ๐.๐๐
๒ หนวยงานถายทอดแนวทางการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังดําเนินการแผนท่ีกําหนด
๐.๕๐

๓ รายงานผลการดําเนินงานตอปศุสัตวจังหวัด ๑.๐๐
๔ หนวยงานสงรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักพัฒนาพันธุสัตว

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณรายงานขอมูลเครือขายฯ นอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนเครือขายฯ ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ สงตามกําหนดเวลา

๒.๐๐

๕ หนวยงานสงรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักพัฒนาพันธุสัตว
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณรายงานขอมูลเครือขายฯ เกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนเครือขายฯ ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ สงตามกําหนดเวลา

๓.๐๐



แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ
๑. ทะเบียนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว
๒. รวบรวมจากแผนและแนวทางการดาํเนินงาน การสงรายงานผลการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดี

กรมปศุสัตวของหนวยงานท่ีสงมายังสํานักพัฒนาพันธุสัตว รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน
๓. หนวยงานดําเนินการจัดสงรายงานประจําเดือน ไดเพียงชองทางเดียว คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

breeding9 @ dld.go.thเทานั้น
ใชสําหรับเปนตัวช้ีวัด

๑. ปศุสัตวจังหวัด
๒. กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว


