
รายละเอยีดตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดและปศุสัตวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
(ดานการผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๔ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ หมายถึง 
การดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามคูมือปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ประกอบดวย 

๑. กิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสัตว เปาหมายแปลงใหญป ๒๕๖๓ (แปลงใหญโคเนื้อ กระบือ 
และโคนม) จำนวน ๕๒ แปลง เกษตรกร ๑,๐๐๐ ราย พื้นที่ ๕,๐๐๐ ไร 

๒. กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตวใหเปนฟารม GFM เปาหมายแปลงใหญป ๒๕๖๓ (แปลงใหญ โค
เนื้อ กระบือ และโคนม) จำนวน ๕๒ แปลง เกษตรกร ๒๕๐ ราย 

๓. กิจกรรมเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว (การบริการดานสุขภาพสัตว) เปาหมายแปลงใหญป 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (แปลงใหญโคเนื้อ กระบือ โคนม แพะ สุกร และสัตวปก) จำนวน ๒๗๖ แปลง เกษตรกร ๕,๕๒๐ ราย 

การประเมินแบงตามพื้นท่ีเปาหมายของกิจกรรมที่ดำเนนิการเปน ๒ กลุม ไดแก 
กลุมที่ ๑ จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสัตว และปรับระบบการเลี้ยงสัตวใหเปน

ฟารม GFM จำนวน ๒๓ จังหวัด ไดแก ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท ฉะเชิงเทรา ระยอง ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ ขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม แพร 
พิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค ตรัง สตูล ยะลา และปตตานี 

กลุมที่ ๒ จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว (การบริการดานสุขภาพสัตว) 
จำนวน ๕๔ จังหวัด ไดแก ปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตวจังหวัดนอกเหนือจากกลุมที่ ๑ 

กลุมท่ี ๑ 
เกณฑการใหคะแนน รอบ ๑/๒๕๖๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ - เกษตรกรไดรับการฝกอบรมตามกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสตัว ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

- เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรบัระบบการเลี้ยงสัตว         
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร 

๒ - เกษตรกรไดรับการฝกอบรมตามกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสตัว ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
- เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว            
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ของเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร 

๓ - เกษตรกรไดรับการฝกอบรมตามกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสตัว ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
- เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรบัระบบการเลี้ยงสัตว           
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร 

๔ - เกษตรกรไดรับการฝกอบรมตามกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสตัว ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 
- เกษตรกรไดรบัเงนิอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว         
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ของเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรร 

๕ - เกษตรกรไดรบัการฝกอบรมตามกิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสัตว ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 
- เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว          
รอยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร 

หมายเหตุ : การถวงน้ำหนักตัวชี้วัดยอยใชน้ำหนักรอยละ ๕๐ : ๕๐ 
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เกณฑการใหคะแนน รอบ ๒/๒๕๖๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ - เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว        

ภายในเดอืนกันยายน ๒๕๖๕ 
- เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๒ - เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว        
ภายในเดอืนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

- เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๘๕  
๓ - เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว        

ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๙๐  

๔ - เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว        
ภายในเดอืนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

- เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 
๕ - เกษตรกรไดรบัเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว        

ภายในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐  

หมายเหตุ : การถวงน้ำหนักตัวชี้วัดยอยใชน้ำหนักรอยละ ๕๐ : ๕๐ 

กลุมท่ี ๒ 
เกณฑการใหคะแนน รอบ ๑/๒๕๖๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๔๐ 
๒ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๔๕ 
๓ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๔ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๕๕ 
๕ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

เกณฑการใหคะแนน รอบ ๒/๒๕๖๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๒ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 
๓ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
๔ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๙๕ 
๕ - เกษตรกรไดรบับริการดานสุขภาพสัตว ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

เง่ือนไข :  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ขอมูลพืน้ฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมลดตนทุนการผลิตอาหารสัตว (วัดผลปแรก) ราย - - - 

กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว ราย - - ๖๐๐ 

กิจกรรมบริการดานสุขภาพสตัว (วัดผลปแรก) ราย - - - 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง 
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  
๒. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS 

หนวยงานเจาภาพตัวช้ีวัด : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : นายธีระศักดิ์ ดำทองสุก   เบอรโทรศัพท : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๒๒๗๒ 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจิราภรณ มนตรีพิทักษ  เบอรโทรศัพท : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๓๓๑๕ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว โครงการศูนยเรียนรู           
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

คาน้ำหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๓ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว โครงการศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หมายถึง กระบวนการกำกับติดตามผล
การดำเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) เพ่ือใหเปนศูนยกลางใน
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตดานปศุสัตวในชุมชนแกเกษตรกร 
รวมทั้งใหบริการทางการเกษตรและเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ และเปนศูนยตนแบบในการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพดานปศุสัตวในชุมชน เพื่อใหเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 
สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจายหรือสรางรายไดใหแกครัวเรือน ดำเนินการในพื ้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ 
อำเภอ โดยมีเปาหมายและกิจกรรม ดังนี้  

เปาหมาย 
1. ปรับปรุงศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศูนยหลักของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ) จำนวน ๘๘๒ ศูนย 
2. พัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) จำนวน    ๘๘๒ ศูนย 
3. พัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครอืขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) จำนวน ๘,๘๒๐ ราย 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) จำนวน    ๑๘๑ ราย 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมท่ี ๑ การเชื่อมโยงเครือขาย ศพก. 
2. กิจกรรมท่ี ๒ การสนับสนุนการใหบริการเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 
3. กิจกรรมท่ี ๓ การพัฒนาเกษตรกร 

เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๕ : เปาหมาย จำนวน ๘,๘๒๐ ราย 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน ไมนอยกวารอยละ ๓๕.๐๐ ของเปาหมาย 
๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน ไมนอยกวารอยละ ๓๕.๐๑ - ๔๐.๐๐ ของเปาหมาย 
๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน ไมนอยกวารอยละ ๔๐.๐๑ - ๔๕.๐๐ ของเปาหมาย 
๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน ไมนอยกวารอยละ ๔๕.๐๑ - ๕๐.๐๐ ของเปาหมาย 
๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน มากกวารอยละ ๕๐ ขึ้นไป ของเปาหมาย 
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เกณฑการใหคะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๕ : เปาหมาย จำนวน ๘๘๒ ศูนย 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) 

ใหเปนไปตามแผน รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของเปาหมาย 
๒ ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศสุัตว) ไมนอยกวารอยละ ๖๕.๐๑ - ๗๐.๐๐ 

ของเปาหมาย 
๓ ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศสุัตว) ไมนอยกวารอยละ ๗๐.๐๑ - ๗๕.๐๐ 

ของเปาหมาย 
๔ ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศสุัตว) ไมนอยกวารอยละ ๗๕.๐๑ - ๘๐.๐๐ 

ของเปาหมาย 
๕ ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) ไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ 

ของเปาหมาย 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
โครงการศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) 

ศูนย ๘๘๒ ๘๘๒ ๘๘๒   

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล / หลักฐานอางองิ 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-Operation)   
2. กำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตวอำเภอในพื้นที่ใหรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ

บริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-Operation) 
3. ประเมินศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว) ระดับจังหวัด สงใหปศุสัตวเขต 
๔. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด :   เบอรโทรศัพท : ๐๒ -๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๓๓๑๒ 
นายวิวัฒน ไชยชะอุม ผูอำนวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว   

ผูจัดเก็บขอมูล :  เบอรโทรศัพท ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๒๒๗๒ 
นางสาวประเทืองทิพย  เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
นางสาวนุชรา บุญทา นักวิชาการสตัวบาล 
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ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ ๓ 

คำอธิบายตัวชี้วัด : 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer หมายถึง กระบวนการพัฒนา

เกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของตามคูมือแผนปฏิบัติ
งานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
๒. โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 
๓. โครงการสรางผูนำเยาวชนเกษตรกรดานปศสุัตว 
๔. การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเดน 
๕. การถอดบทเรียน 

เกณฑการใหคะแนน  รอบ ๑/๒๕๖๕ 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 
๑ ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ไมนอยกวารอยละ 

๓๕.๐๐ ของเปาหมาย 
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

๒ ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๓๕.๐๑-
๔๐.๐๐ ของเปาหมาย 

๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๓ ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๔๐.๐๑-

๔๕.๐๐ ของเปาหมาย 
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

๔ ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer รอยละ ๔๕.๐๑-
๕๐.๐๐ ของเปาหมาย 

๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
๕ ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer มากกวา รอยละ 

๕๐.๐๑ ของเปาหมาย ขึ้นไป 
๒) ลงระบบ e-Operation ใหครบทุกโครงการภายใน วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

เกณฑการใหคะแนน  รอบ ๒/๒๕๖๕ 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดแตงตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 
และจัดอบรมพัฒนาพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ๓ โครงการ ใหครบ ๑๐๐% 

๒ 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดรวบรวมขอมูลจากแบบฟอรม SF๑ และ SF๒ เพ่ือจัดทำรายงาน
ขอมูลเกษตรกรตามแบบ SF๓ สงเปนไฟล excel สงปศสุัตวเขต ภายในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

๓ 
ปศุสัตวจังหวัดรายงาน สรุปผลการถอดองคความรูเกษตรกรตนแบบดีเดน ตามแบบฟอรม 
SF๔ เปนไฟล Word รวบรวมสงสำนักงานปศุสัตวเขต ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๔ 
ปศุสัตวจังหวัด รวบรวมผลการดำเนินงานของปศุสัตวจังหวัดตามแบบฟอรม SF๓ เปนไฟล 
excel และ SF๔ เปนไฟล Word รายงานสงปศุสัตวเขต ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  

๕ 
ปศุสัตวจังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการ และการถอดบทเรียนในระบบระบบ e-Operation 
ใหครบทุกโครงการภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เง่ือนไข : 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงไฟล ตามแบบ SF๓ - SF๔ ขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

เกษตรกรปราดเปรื่อง ๕ โครงการ ใหปศุสัตวเขตรวบรวมขอมูลจากจังหวัดใหครบถวน ปศุสัตวเขตสงกอง
สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ทางอีเมล ext_farmer@dld.go.th ตามกำหนดเวลา หากสงลาชากวากำหนด
ปรับลดคะแนนวันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดำเนินงานที่ผานมา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart 
Farmer 

รอยละ ๑๐๐.๓๕ ๑๐๑.๗๑ ๑๐๑.๙๗ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง : 
 ๑. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว (e-Operation) 

๒. สำนักงานปศุสัตวจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว                    
(e-Operation)   

หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : เบอรโทรศัพท ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๓๓๖๓ 
นายวิวัฒน ไชยชะอุม ผูอำนวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

ผูจัดเก็บขอมูล :  เบอรโทรศัพท ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๓๓๖๓ 
นางนองนุช  สาสะกุล นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ 
นายธสากร  มนตวัฒนชัย นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวฐิติพร ไชยมงคล  นักวิชาการสัตวบาล 
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ตัวชี้วัดที่ 4 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ 5 

อธิบายตัวชี้วัด : 
1. รอยละเฉลี่ยถวงนำ้หนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานการใหบริการ      

ผสมเทียมโคเนื้อ โคนม กระบือ และแพะ ดวยน้ำเชื้อแชแข็งที่ผลิตจากศูนยผลิตน้ำเชื้อที่ไดมาตรฐานของ              
กรมปศุสัตว ตรวจการตั้งทองปศุสัตวจากการผสมเทียม และติดตามลูกปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม 

2. รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานจากกิจกรรม       
ขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมโคบาลบูรพา และกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงาน 3 ตัวชี้วัดยอย 
ดังนี ้

3.1 จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม   น้ำหนักผลงาน รอยละ 30 
3.2 จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทยีม   น้ำหนักผลงาน รอยละ 35 
3.3 จำนวนปศสุัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม น้ำหนักผลงาน รอยละ 35 
 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2565 :  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 30 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 30 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 30 

2 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 35 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 35 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 35 

3 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 40 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 40 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 40 

4 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 45 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 45 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 45 

5 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 
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เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2565 :  

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 60 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 60 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 60 

2 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 70 

3 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

4 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 90 

5 
- จำนวนปศสุัตวท่ีไดรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 100 
- จำนวนปศสุัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 100 
- จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 100 

 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
จำนวนปศุสัตวที่ไดรับการผสมเทียม ตัว 448,643 453,998 365,145 
จำนวนปศุสัตวที่ตั้งทองจากการผสมเทียม ตัว - - 249,472 

จำนวนปศุสัตวพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม ตัว 397,034 329,592 228,122 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานอางอิง : 
รายงานผลการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
หนวยงานเจาภาพตัวช้ีวัด : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสถิตภรณ วชิรเมธี  เบอรโทรศัพท :  089-8952628 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายวิจิตร อึ้งพินิจ   เบอรโทรศัพท :  02-937-9798 
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ตัวชี้วัดที่ 5 : รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครอืขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว 

น้ำหนักตัวช้ีวัด : รอยละ 5 

อธิบายตัวชี้วัด :  

 เครอืขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว หมายถึง เกษตรกร กลุมเกษตรกร ฟารม ท่ีนำสัตว เทคโนโลยี 
องคความรู ของกรมปศุสัตวไปใชประโยชน ทั้งดานการปรับปรุงพันธุขยายพันธุและอนุรักษพันธุเพื่อกระจาย
พันธุ ใหเกษตรกรทั ่วไปไดอยางทั ่วถึง ภายใตการกำกับดูแลของกรมปศุส ัตวทั ้งดานการจัดการฟารม                      
การคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุและการบันทึกขอมูล โดยเครือขายสัตวพันธุดีจะตองมีการทำขอตกลง                 
ในการปฏิบัติงานเครือขายรวมกับกรมปศุส ัตว ทำใหเกษตรกรสามารถผลิตสัตวไดอยางเพียงพอกับ                      
ความตองการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก โดยแบงเครือขายสัตวพันธุดีออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1) เครือขายใชประโยชนพันธุกรรมและเทคโนโลยี 
  2) เครือขายปรับปรุงพันธุและขยายพันธุ 

3) เครือขายอนรุักษพันธุสัตวพ้ืนเมือง 

 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของฟารมเครือขาย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
ในการดำเนินงานของฟารมเครือขาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของหนวยงาน (เครือขายที่ผาน
การพิจารณา และข้ึนทะเบียนเปนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว) 

 ระดับความสำเร็จของการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟารมเครือขาย หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการในการดำเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟารมเครือขาย (เครือขายที่
ผานการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเปนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว) 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด 
ผลการดำเนินงานที่ผานมา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เครือขายสัตวพันธุดี 
กรมปศุสัตว 

เครือขาย 926 782 845 893 849 874 

 
1. สำหรับจังหวัดที่มีเปาหมายการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว  

1.1  รอยละความสำเร็จในการตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบ
กับเปาหมาย (2 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากระดับความสำเร็จเปนรอยละของจำนวนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสตัว  
ที่ไดรับการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานและรอยละการเบิก-จายงบประมาณ เมื่อเทียบ
กับคาเปาหมาย ท้ังนี้สำนักพัฒนาพันธุสัตวซ่ึงเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากการรายงาน
ของหนวยงาน ปละ 2 ครั้ง  

รอบการประเมินครั้งท่ี 1/2565 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/ รายละเอยีดการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
1 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย < รอยละ 40.00 0.00 
2 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 40.00 - 44.99 0.50 
3 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 45.00 - 49.99 1.00 
4 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 50.00 - 54.99 1.50 
5 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 55.00 ขึ้นไป 2.00 
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รอบการประเมินครั้งท่ี 2/2565 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/ รายละเอยีดการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
1 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย < รอยละ 60.00 0.00 
2 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 60.00 - 69.99 0.50 
3 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 70.00 - 79.99 1.00 
4 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 80.00 - 89.99 1.50 
5 ผลการดำเนินงานติดตาม และรอยละการเบิกจาย รอยละ 90.00 ขึ้นไป  2.00 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation 
2. ทะเบียนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสุัตว 

 
1.2  การจัดสงรายงานการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว รอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน (3 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดี   
กรมปศุสัตว (ตามแบบฟอรม)  ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุสัตวซึ่งเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผล
จากการรายงานของหนวยงาน ปละ 2 ครั้ง  
 ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565) 
 ครัง้ที่ 2 ชวงเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2545 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565) 

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

1 หนวยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว 0.00 
2 หนวยงานถายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล  

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมทั้งดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
0.50 

3 รายงานผลการดำเนินงานตอปศุสัตวจังหวัด 1.00 
4 หนวยงานสงรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักพัฒนาพันธุสัตว  

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  
รายงานขอมูลเครือขายฯ นอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนเครอืขายฯ  
ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ  สงตามกำหนดเวลา 

2.00 

5 หนวยงานสงรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักพัฒนาพันธุสัตว  
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ  
รายงานขอมูลเครือขายฯ เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเครือขายฯ ที่หนวยงาน
รับผิดชอบ สงตามกำหนดเวลา 

3.00 

หมายเหตุ : สงชากวากำหนด หัก 0.5 คะแนน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ  
1. ทะเบียนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว 
2. รวบรวมจาก แผนและแนวทางการดำเนินงาน การสงรายงานผลการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุ

ดีกรมปศุสัตวของหนวยงานที่สงมายังสำนักพัฒนาพันธุสัตว รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
3. หนวยงานดำเนินการจัดสงรายงานประจำเดือน ไดเพียงชองทางเดียว คือ ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส breeding9@dld.go.th เทานั้น 
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2. สำหรับจังหวัดที่ไมมีเปาหมายการดำเนนิงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว (5 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว ทั้งนี้ สำนัก
พัฒนาพันธุสัตวซึ่งเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะดำเนินการประเมินผลจากการรายงานของหนวยงาน ปละ 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565) 
 ครั้งท่ี 2 ชวงเดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2545 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565) 

รอบการประเมินครั้งท่ี 1/2565 :  

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/ รายละเอยีดการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

1  จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการตัวช้ีวัดท่ีรับผิดชอบ 1.00 
2  ช้ีแจงประชาสัมพันธกิจกรรมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสุัตวใหเจาหนาที่ภายใน

หนวยงานทราบ 
 ถายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล 

2.00 

3  ประสานงานกับหนวยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุสัตวที่รับผดิชอบในพ้ืนที่ 3.00 
4  ประชาสมัพันธกิจกรรมเครือขายสตัวพันธุดีกรมปศสุัตวใหเกษตรกรทราบ 

 รับสมคัรเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 
4.00 

5  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักพัฒนาพันธุสัตวทีร่ับผดิชอบตัวชี้วัด ตาม
กำหนดเวลา 

5.00 

รอบการประเมินครั้งท่ี 2/2565 :  

ระดับ คาเปาหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนนที่ได 

1  ช้ีแจงประชาสัมพันธกิจกรรมเครือขายสัตวพันธุดีใหเจาหนาที่ภายในหนวยงานทราบ 
 ประสานงานกับหนวยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุสัตวที่รับผดิชอบในพื้นที่ 

1.00 

2  ประชาสมัพันธกิจกรรมเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสัุตวใหเกษตรกรทราบ 
 รับสมคัรเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 

2.00 

3  มีเกษตรกรย่ืนแบบเขารวมโครงการฯ จำนวน 1 เครือขาย 
 รวมตรวจประเมนิเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ 

3.00 

4  สงเอกสารการสมัครเขารวมโครงการฯ (ใบสมัครเครือขายฯ พรอมแบบประเมินฯ )  
เพื่อขออนุมัติเปนเครือขายสตัวพันธุดีกรมปศสัุตว 

4.00 

5  มีเครอืขายทีผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเปนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสัุตว 
จำนวน 1 เครือขาย 

 รายงานผลการดำเนินงานใหสำนกัพัฒนาพันธุสัตวที่รับผดิชอบตัวชี้วัด ตาม
กำหนดเวลา 

5.00 

หมายเหตุ : สงชากวากำหนด หัก 0.5 คะแนน   

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :   
1. รวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศสุัตว รอบ 6 เดือน กำหนด         

สงภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565 และรอบ 12 เดือน กำหนดสงภายในวันท่ี 20 กันยายน 2565 
2. ทะเบียนเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว (รอบ 12 เดือน) 
3. หนวยงานดำเนินการจัดสงรายงานผลการดำเนินการ ไดเพียงชองทางเดียว คือ ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส breeding9@dld.go.th เทานั้น 

หนวยงานเจาภาพตัวช้ีวัด : สำนักพัฒนาพันธุสัตว 
ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด   : นางสาวเยาวลักษณ  เลไพจิตร เบอรติดตอ  08-9104-6596 
ผูจัดเก็บขอมูล   : นางสาวจิรสัยชา  กองแกว เบอรติดตอ 09-0986-4186 


