
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวของปศุสตัวจงัหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
น้ําหนัก : รอยละ 12 
ผูท่ีไดรับการประเมิน : ปศุสัตวจังหวัด 77 จังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
จํานวนตัวช้ีวัด : จํานวน 2 รอบ ไดแก 

รอบประเมินท่ี 1 วัดผลเชิงปริมาณ (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
1. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 

รอบประเมินท่ี 2 วัดผลเชิงคุณภาพ (เมษายน – กันยายน 2560) 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 
2. งานตามนโยบายกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
 

รอบประเมินท่ี 1 : วัดผลงานเชิงปริมาณ (นํ้าหนักรอยละ 12) 
 

1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี (น้ําหนักรอยละ 12)  

คําอธิบาย 
ระดับความสําเร็จของงานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หมายถึง จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนา

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/การจัดเวที ตามเปาหมายโครงการท่ีกําหนด 
ประกอบดวย 7 โครงการ ไดแก  โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกร  โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว
แบบผสมผสานในเกษตรกรรายยอย  กิจกรรมพัฒนาระบบโคเนื้อและกระบือ  โครงการดาน
สัตวเล็กและสัตวปก  กิจกรรมพัฒนาระบบโคนม  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว  โครงการ
พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 

เกณฑการใหคะแนน  
ระดับความสําเร็จของงานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว หมายถึง จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนา

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการฝกอบรม ประชุมสัมมนา การจัดเวที ตามเปาหมายโครงการท่ีกําหนด 
โดยตองมีความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถนําความรูไปใชประโยชนได กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
หนวย

ประเมิน 
ระดับ 1 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย  

สนง.ปศจ. 
รายงานผล 
ในระบบ 

(e-Operation) 

ระดับ 2 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 85 ของเปาหมาย 

ระดับ 3 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมาย 

ระดับ 4 จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 95 ของเปาหมาย 

ระดับ 5 
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 100 ของ
เปาหมาย 

เปาหมายการประเมิน รายละเอียดเปาหมายตามคูมือการปฏิบัติงาน 
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ช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม : สําหรับโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ดังนี้ 
1. เปนเกษตรกรผูประกอบอาชีพดานปศุสัตวตามรายชนิดสัตวแตละสาขา ตามยุทธศาสตรของกรม

ปศุสัตว ไดแก โคเนื้อ กระบือ โคนม สุกร แพะ-แกะ สัตวปกท่ีเลี้ยงระบบฟารมและไกพ้ืนเมืองและเปดไลทุง 
โดยมีคุณสมบัติครบ 6 ขอ ตัวบงชี้อยางนอย 1 ขอในแตละคุณสมบัติ และมีรายไดไมนอยกวา 180,000 
บาทตอครัวเรือนตอป  

2. เกษตรกรไดรับการพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยเกษตรกรตองเปนผูท่ี
มีความรูในเรื่องท่ีทําอยู มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัย
ของผูบริโภค มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร 

แนวทางการประเมินผล 
1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

ของกองแผนงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบฟอรมคูมือปฏิบัติงานตามท่ีโครงการ
กําหนด 

2. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว 
ผูประเมิน 

1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประเมินตนเองโดยการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประเมินผลตามเกณฑการใหคะแนน 

ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท / E-mail 
1. น.ส.ประเทืองทิพย  เสือเอก 

 

กลุมโครการพิเศษ 
 

 0 2653 4444 ตอ 2271 
 

Transfer10@dld.go.th 
2. น.ส.นุชรา  บุญทา 
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รอบประเมินท่ี 2 : วัดผลงานเชิงคุณภาพ (นํ้าหนักรอยละ 12) 
 
 

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer (น้ําหนักรอยละ 5) 

คําอธิบาย 
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ปงบประมาณ 2560 มีโครงการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 
2) โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 

2. การคํานวณรอยละของเกษตรกรท่ีพัฒนาเปน Smart Farmer ของแตละจังหวัด ใหคํานวณจาก
จํานวนเปาหมายเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer และโครงการพัฒนา Smart Farmer 
ตนแบบ 

เกณฑการใหคะแนน กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

 

ระดับ
การ

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

 

หนวย
ประเมิน 

 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
1 

1) มีการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ Smart Farmer ระดับจังหวัด สนง. 
ปศข. 

0.5 
2) มีการสํารวจเพื่อประเมินคุณสมบัติเกษตรกรตามแบบ SF1 ทั้ง 2 โครงการ 

ระดับ 
2 

1) จัดทํารายงานตามแบบ SF2 ทั้ง 2 โครงการ คร้ังที่ 1 สงภายในเดือนมกราคม 
2560 

กสส. 

0.5 
2) จัดทํารายงานตามแบบ SF2 ทั้ง 2 โครงการ คร้ังที่ 2 สงภายในเดือน

กรกฎาคม 2560 

ระดับ 
3 

1) ดําเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer เสร็จทุกโครงการ
ภายในเดือนมีนาคม 2560 และมีการติดตามประเมินผลเกษตรกร 1.0 

 

ระดับ 
4 

1)  จัดทํารายงานตามแบบ SF4 (Smart Farmer ตนแบบดีเดนอยางนอย 1 คน
ตอจังหวัด) และสงภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

1.0 
2) จัดทํารายงานการถอดบทเรียนการดําเนนิงานโครงการพัฒนาเกษตรกร              

Smart Farmer ของจังหวัด พรอมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ระดับ 
5 

พิจารณาจากผลลัพธของตวัชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบ 

2 

 

สูตร 
การคํานวณ 

จํานวนเกษตรกรเปน Smart Farmer x 100 
เปาหมายเกษตรกรของจังหวัด (จํานวนราย) 

   
 

คะแนนที่ได 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

รอยละความสาํเร็จ 
ในการพัฒนาเกษตรกรเปน 

Smart Farmer 

รอยละ 
45 

รอยละ 
50 

รอยละ 
55 

รอยละ 
60 

รอยละ 
65 

       

 

เปาหมายการประเมิน ปศุสัตวจังหวัดทุกจังหวัด 77 จังหวัด (รายละเอียดตามเปาหมายโครงการ) 
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หลักฐานการประเมิน 
1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการ Smart Farmer ระดับจังหวัด  
2. แบบสํารวจ SF1 ท้ัง 2 โครงการ และสรุปตามแบบ SF2 ท้ัง 2 โครงการ ครั้งท่ี 1 สงกอง

สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวภายในเดือนมกราคม 2559 และครั้งท่ี 2 สงภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
3. ดําเนินการพัฒนาเกษตรกร ท้ัง 2 โครงการ ใหเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 
4. รายงานการติดตามการพัฒนาและประเมินผลเกษตรกรท้ัง 2 โครงการ 
5. รายงานตามแบบ SF4 (Smart Farmer ตนแบบดีเดนอยางนอย 1 คนตอจังหวัด) สงกองสงเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตวภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
6. รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของจังหวัด

พรอมปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ สงกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เง่ือนไข 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงเอกสารใหกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ตามกําหนดเวลา หาก

สงลาชากวากําหนดปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด  

แนวทางการประเมิน 

1. สํานักงานปศุสัตวเขตแตงตั ้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที ่ตรวจสอบการดําเนินงานของ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งคณะทํางานโครงการ Smart Farmer 
ระดับจังหวัด และการประเมินคุณสมบัติเกษตรกรตามแบบ SF1 ท้ัง 2 โครงการ 

2. สํานักงานปศุสัตวเขตรายงานผลการพิจารณาคะแนนและสงใหกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
ภายในสิงหาคม 2559 

3. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวทําหนาท่ีรวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต
และตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและพิจารณาคะแนนในประเด็นที่เกี่ยวของอื่นๆ 
ไดแก 

1) รายงานตามแบบ SF2 และ SF4 จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
2) รายงาน Smart Farmer ตนแบบดีเดน อยางนอย 1 คนตอจังหวัด  
3) รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการของจังหวัดและพรอมปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ  

ผูประเมินผล 
1.  คณะกรรมการระดับเขตประเมินตามหลักเกณฑ 
2. กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวประเมินผลภาพรวมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศัพท / E-mail 
 
1. น.ส.เยี่ยมพร  ภิเศก 

กลุมวิจัยและพัฒนา 
การถายทอดเทคโนโลย ี

 
0 2653 4444 ตอ 

3365 

 

Transfer6@dld.go.th 
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2. งานตามนโยบายกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (น้ําหนักรอยละ 7) 

 

คําอธิบาย 

-อยูระหวางการพิจารณา- 
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