
รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านการผลิตสัตว์และสง่เสริมการปศุสัตว์) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ช่ือตัวชี้วดัที่ 1 : ระดบัความสําเรจ็ในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ ่
นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 5  
คําอธิบายตัวชี้วัด : 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมต่างๆตามโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ตามคู่มือแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม              
การเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2561 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ซึ่งสํานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดทุกจังหวัดรับผิดชอบปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงคโ์ครงการและตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
รอบประเมินคร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)  ประเมินผลการดําเนินการตามแนว

ทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

รอบประเมินคร้ังที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) ประเมินผลการดําเนินการ          
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑/๒๕61 
ระดับการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

ระดับ 1  จัดทําแผนการปฏิบัติงานในระดับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยแผนการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครอบคลุม  สอดคล้องกับเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่  
 นําเสนอแผนการปฏิบัติงานให้ปศุสัตว์เขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบ  

0.5 

ระดับ 2  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 จัดทําข้อมูลข้อมูลสมาชิกและข้อมลูพื้นฐานแปลงใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลใช้
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานหลังการพัฒนาแปลงใหญ่ 

1.0 

ระดับ 3  ขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคลือ่น 
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 

1.0 

 บันทึกข้อมูลแปลงใหญใ่นระบบออนไลนh์ttp://bigfarm60.doae.go.th 
ระดับ 4  จัดทําแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วยแผนการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่  1) 

ด้านลดต้นทุน  2) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  3) ด้านเพิ่มผลผลติ  4) ด้าน
การบริหารจัดการ และ 5) ด้านการตลาด 
 เสนอแผนการพฒันาและแผนการปฏิบัติงานแปลงใหญต่่อคณะกรรมการ
ขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)  

1.0 

ระดับ 5  ดําเนินการตามแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ และมีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มทีก่ําหนด ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่
กําหนด 

1.5 



เง่ือนไข :  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดส่งเอกสารข้อมูลผลการดําเนินโครงการให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศสุัตว์ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561  หากส่งล่าช้ากว่ากําหนดปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด  
2. แผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ในระดับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและ

เอกสารหลักฐานที่ปศุสัตว์เขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน 
3. รายงานข้อมูลสมาชิกและข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นข้อมูลใช้

เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานหลังการพัฒนาแปลงใหญ่ 
4. เอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)  
5. ข้อมูลแปลงใหญ่ในระบบออนไลน์ ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ดูจาก http://bigfarm60.doae.go.th  
6. เอกสารหลกัฐานแผนพัฒนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วยแผนการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลดต้นทุน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ด้านเพิ่มผลผลิต  ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด 
7. เอกสารหลักฐานการเสนอแผนการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) 
8. เอกสารหลกัฐานการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ ทีแ่สดงถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 

และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
9. สําเนาหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่กําหนด   

รอบการประเมิน คร้ังที่ 2/๒๕61 
ระดับการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน

ระดับ 1 ปฏิบัติงานได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ 
ครอบคลุม สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

0.5 

ระดับ 2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา ด้านการลดต้นทุน
การผลิต 

คะแนนท่ีได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของ
การลดต้นทุน 

0 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 มากกว่า 4.0 

 

0.5 

ระดับ 3 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพฒันาด้านเพิ่มผลผลติและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต   
 

คะแนนท่ีได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิ่มผลผลิต 

0 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 มากกว่า 
4.0 

1.0 

ระดับ 4 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพฒันาด้านการบริหารจัดการและ
ด้านการตลาด 

1.0 

ระดับ 5  รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-operation และตามแบบฟอร์มรายงาน
ครบถ้วน ตรงเวลาทีก่ําหนดทุกเดือน 
 สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม และข้อมูล Power point โดยมีเน้ือหา
สมบูรณ์ ครบถว้นตามกิจกรรมในแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ 

 
 

2.0 



เงื่อนไข :  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดส่งเอกสารข้อมูลผลการดําเนินโครงการให้กองส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุ
สัตว์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561  หากส่งล่าช้ากว่ากําหนดปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน จากคะแนน
ตัวชี้วัด 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. ข้อมูล และหรอื เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามแผนการพัฒนาแปลงใหญ ่ที่ประสบความ

ความสําเร็จ มคีวามก้าวหน้า เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาตามเป้าหมาย 5 ด้าน  ได้แก่  
 1) ด้านลดต้นทุนร้อยละ 5    
2) ด้านเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ ร้อยละ 5 
3) ด้านเพ่ิมผลผลติร้อยละ 5    
4) ด้านการบริหารจัดการ  
5) ด้านการตลาด 

2. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม  
3. ข้อมูลนําเสนอในรูปแบบ Power point โดยมีเน้ือหาสมบูรณ์ ครบถ้วนตามกิจกรรมในแผนการ

พัฒนาแปลงใหญ่และหลักฐานเอกสารตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับการประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ : 
ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์   E-mail 

นายรัชพล  หลิมวัฒนา 
นางสาวอ้อมใจ ลาม ี

2273 Transfer10@dld.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ช่ือตัวชี้วดัที่ 2 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสตัว์พันธุ์ดีโดยวธิีผสมเทียม 
นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 5 

คําอธิบายตัวชี้วัด: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการดําเนินงานให้บริการผสม
เทียมโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ ด้วยนํ้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตนํ้าเชื้อท่ีได้รับมาตรฐาน ตามระเบียบกรมปศุ
สัตว์  ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัว คือ 

๑. จํานวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม  
๒. จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕61 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 40% 

๒   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 45% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 45% 

๓   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% 

๔   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 55% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 55% 

๕   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% 

การถ่วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย่อย :  การคํานวณคะแนนจะใช้การถ่วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตัวชี้วัด (i) 
ร้อยละ
น้ําหนกั 
(Wi) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ที่ได ้
(Ci) 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนัก 

(WixCi) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. จํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม (ตัว) ๔๐ 40 45 50 55 60 C๑ (W๑xC๑) 
๒. จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
(ตัว) 

๖๐ 40 45 50 55 60 C๒ (W๒xC๒) 

น้ําหนกัรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 

 
 
 
 
 
 



 
รอบการประเมิน คร้ังที่ ๒/๒๕61 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% 

๒   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% 

๓   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100% 

๔   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 110% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 110% 

๕   ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 120% 
  ร้อยละของปริมาณจํานวนสัตว์พันธุ์ดีท่ีผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 120% 

การถ่วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย่อย :  การคํานวณคะแนนจะใช้การถ่วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

ตัวชี้วัด (i) 
ร้อยละ
น้ําหนกั 
(Wi) 

เกณฑ์การใหค้ะแนนเทียบกับ 
ร้อยละของผลการดําเนินงาน คะแน

นที่ได ้
(Ci) 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ําหนกั 
(WixCi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. จํานวนสัตว์แม่พันธุ์ท่ีรับการผสมเทียม (ตัว) ๔๐ 80 90 100 110 120 C๑ (W๑xC๑) 
๒. จํานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 
(ตัว) 

๖๐ 80 90 100 110 120 C๒ (W๒xC๒) 

น้ําหนกัรวม ๑๐๐ คะแนนรวม ∑(WixCi) 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
๑. จํานวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม (ตัว) ตัว 529,561 521,346 503,776 
๒. จํานวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลติไดจ้ากการผสมเทียม (ตัว) ตัว 351,993 407,658 397,897 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตัวชี้วดัที่ 3 : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสตัว ์
นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 5 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
เครือข่ายสัตว์พัน ธ์ุ ดีกรมปศุสัต ว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่ นําสัตว์ เทคโนโลยี                 

องค์ความรู้ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธ์ุ ขยายพันธ์ุและอนุรักษ์พันธ์ุเพื่อกระจายพันธ์ุให้เกษตรกร
ทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกํากับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การคัดเลือกพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุและการ
บันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีจะต้องมีการทําข้อตกลงในการปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทําให้เกษตรกร
สามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี 
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

๓. เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
๔. เครือข่ายปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุ  
๕. เครือข่ายอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์พื้นเมือง 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการดําเนินงาน

ของฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์)  
เกณฑ์การให้คะแนน :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จเป็นร้อยละของจํานวนเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจ
เย่ียม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕61 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ ร้อยละ 40.00 - 44.99 
๒ ร้อยละ 45.00 - 49.99 
๓ ร้อยละ 50.00 - 54.99 
๔ ร้อยละ 55.00 - 59.99 
๕ ร้อยละ 60.00 ข้ึนไป 

รอบการประเมิน คร้ังที่ ๒/๒๕61 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

๑ ร้อยละ 80.00 - 84.99 
๒ ร้อยละ 85.00 - 89.99 
๓ ร้อยละ 90.00 - 94.99 
๔ ร้อยละ 95.00 - 99.99 
๕ ร้อยละ 100.00 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวัด :  
ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เครือข่าย 480 926 782 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :  



 
ช่ือตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร 
นํ้าหนักตัวชีว้ดั :  ร้อยละ 5 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชตระกูลหญ้าและหรือพืชตระกูลถ่ัวพันธ์ุดีที่กรมปศุสัตว์ได้แนะนําส่งเสริม          

ให้เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ และหรือเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุ หรือหน่อพันธ์ุ หรือเสบียงสัตว์จําหน่าย 
พ้ืนที่ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร หมายถึง พ้ืนที่ที่เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือ         

ใช้เลี้ยงสัตว์ และหรือเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุ หรือหน่อพันธุ์ หรือเสบียงสัตว์จําหน่าย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ระดับคะแนนท่ี 1-3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 
2. ระดับคะแนนที่ 4-5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง           

ท่ีกําหนด  

รอบการประเมินครั้งท่ี ๑/๒๕61 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชีว้ัดอย่างชัดเจน โดยนําเสนอ      
ปศุสัตว์เขตท่ีกาํกับดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบ พร้อมแจ้งพ้ืนที่อําเภอที่กําหนดออก
สํารวจให้สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ทราบ 

2  ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
 กําหนดตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

3  ดําเนินการตามแผนและแนวทางที่กําหนด
 กํากับ ตดิตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อปศุสตัว์เขต 

4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชีว้ัดตามเป้าหมาย 
คะแนนท่ีได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลพื้นท่ีปลูกสร้างแปลงพืชอาหาร
สัตว์ของเกษตรกร 

<20 >20-30 >30-40 >40-50 >50

 

รอบการประเมิน คร้ังที่ ๒/๒๕61 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมและสอดคล้อง

กับเป้าหมายและหลักเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดัอย่างชัดเจน โดยนําเสนอปศุสัตว์เขตที่กํากับ
ดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบ พร้อมแจ้งพ้ืนที่อําเภอที่กําหนดออกสํารวจให้สํานักพัฒนา
อาหารสัตว์ทราบ 



ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
2  ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 

 กําหนดตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
3  ดําเนินการตามแผนและแนวทางที่กําหนด 

 กํากับ ตดิตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อปศุสตัว์เขต 
4-5 พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชีวั้ดตามเป้าหมาย 

คะแนนที่ได้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกสร้างแปลงพืชอาหาร
สัตว์ของเกษตรกร 

<80 >80-85 >85-90 >90-95 >95-100

 

เงื่อนไข :   1. ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 จัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลกูสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร 50% 
ของจํานวนอําเภอในจังหวัด 

2. ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 จัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลกูสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรครบ 
100% ของจํานวนอําเภอในจังหวัด 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
-     

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง :  
1. แผนการปฏิบัติงานปะจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของหน่วยงาน 
3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 


