
รายละเอียดตัวช้ีวัดปศุสตัว�จังหวัดและปศุสตัว�พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
(ด"านการผลิตสตัว�และส%งเสริมการปศุสตัว�) 

ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให"เป7นเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร"อยละ 4 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให"เป7น Smart Farmer หมายถึง กระบวนการพัฒนา

เกษตรกรให�เป�นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข�องตามคู-มือแผนปฏิบัติ
งานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังน้ี 
 1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู- Smart Farmer 
 2) โครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว@สู- Smart Farmer 
 3) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต�นแบบ 
 4) โครงการสร�างผู�นําเยาวชนเกษตรกรด�านปศุสัตว@ 

5) การถอดบทเรียน 
 6) การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด-น 

 
เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2564 :  

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 1) ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer ไม-น�อยกว-าร�อยละ 

35.00 ของเปHาหมาย 
2) ลงระบบ e-Operation ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ@ 2564 

2 1) ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer ร�อยละ 35.01 -
40.00 ของเปHาหมาย 

2) ลงระบบ e-Operation ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ@ 2564 
3 1) ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer ร�อยละ 40.01 -

45.00 ของเปHาหมาย 
2) ลงระบบ e-Operation ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ@ 2564 

4 1) ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer ร�อยละ 45.01 -
50.00 ของเปHาหมาย 

2) ลงระบบ e-Operation ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ@ 2564 
5 1) ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer มากกว-า ร�อยละ 

50.01 ของเปHาหมาย ข้ึนไป 
2) ลงระบบ e-Operation ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ@ 2564 
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เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2564 :  

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
สํานักงานปศุสัตว@จงัหวัดแต-งต้ังคณะทํางานโครงการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart Farmer 
และจัดอบรมพัฒนาพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 4 โครงการ 

2 
สํานักงานปศุสัตว@จังหวัดรวบรวมข�อมูลจากแบบฟอร@มSF1 และ SF2 เพ่ือจัดทํารายงาน
ข�อมูลเกษตรกรตามแบบSF3 ส-งเป�นไฟล@ excel ส-งปศุสัตว@เขต ภายในเดือนกรกฎาคม 
2564 

3 
ปศุสัตว@จังหวัดรายงาน สรปุผลการถอดองค@ความรู�เกษตรกรต�นแบบดีเด-น ตามแบบฟอร@ม 
SF4 เป�นไฟล@ Word รวบรวมส-งสํานักงานปศุสัตว@เขต ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

4 
ปศุสัตว@จังหวัด รวบรวมผลการดําเนินงานของปศุสัตว@จงัหวัดตามแบบฟอร@ม SF3 เป�นไฟล@ 
excel และ SF4 เป�นไฟล@ Word รายงานส-งปศุสัตว@เขต ภายในเดือนกรกฎาคม 2564  

5 
ปศุสัตว@จังหวัดรายงานผลการดําเนินโครงการและการถอดบทเรียนในระบบe-Operation 
ให�ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

เง่ือนไข : 
 สํานักงานปศุสัตว@จังหวัดจัดส-งไฟล@ ตามแบบ SF3 - SF4 ข�อมูลเกษตรกรที่เข�าร-วมโครงการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง 6 โครงการ ให�ปศุสัตว@เขตรวบรวมข�อมูลจากจังหวัดให�ครบถ�วนส-ง กองส-งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัตว@ ทางอีเมล@ ext_farmer@dld.go.th ตามกําหนดเวลา หากส-งล-าช�ากว-ากําหนดปรับลดคะแนนวันละ 
0.1 คะแนน จากคะแนนตัวช้ีวัด 

ข"อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  
ข"อมูลพ้ืนฐาน หน%วยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผ%านมา 

2561 2562 2563 
ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาเกษตรกรให�เป�น Smart 
Farmer 

ร�อยละ 100.00 100.35 101.71 

แหล%งข"อมูล/วิธีการจัดเก็บข"อมูล/หลักฐานอ"างอิง : 
 1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว@ (e-Operation) 

2. สํานักงานปศุสัตว@จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว@                    
(e-Operation)   

หน%วยงานเจ"าภาพตัวชี้วัด : กองส%งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� กลุ-มวิจัยและพัฒนาการถ-ายทอดเทคโนโลยี 
ผู�กํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  นายวิวัฒน@ ไชยชะอุ-ม ผู�อํานวยการกองส-งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว@   

ผู�จัดเก็บข�อมูล :    นางสาวประเทืองทิพย@  เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
  นางน�องนุช  สาสะกุล  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  นางสาวฐิติพร ไชยมงคล  นักวิชาการสัตวบาล    

เบอร@โทรศัพท@ :    0 2653 4444 ต-อ 3363 
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ตัวชี้วัดท่ี 2 :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส%งเสริมอาชีพด"านปศุสัตว� ตามโครงการพัฒนา    
ศูนย�เรียนรู"การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค"าเกษตร 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร"อยละ 3 

คําอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ ตามโครงการพัฒนาศูนย@
เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรการผลิตสินค�าเกษตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกร
ที่มีความสนใจ ได�รับความรู�ด�านการปศุสัตว@ จากศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�า
เกษตรด�านปศุสัตว@ ตามโครงการพัฒนาศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร สามารถนําไป
ปฏิบัติเพ่ือลดรายจ-ายหรือสร�างรายได�ให�แก-ครัวเรือน เกษตรกรเปHาหมาย จํานวน 8,820 ราย 

เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2564 : เปHาหมาย จํานวน 8,820 ราย 

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ให�เป�นไปตามแผน  

ไม-น�อยกว-าร�อยละ 35.00 ของเปHาหมาย 
2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ให�เป�นไปตามแผน 

ไม-น�อยกว-าร�อยละ 35.01 - 40.00 ของเปHาหมาย 
3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ให�เป�นไปตามแผน  

ไม-น�อยกว-าร�อยละ 40.01 - 45.00 ของเปHาหมาย 
4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ให�เป�นไปตามแผน  

ไม-น�อยกว-าร�อยละ 45.01 - 50.00 ของเปHาหมาย 

5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและส-งเสริมอาชีพด�านปศุสัตว@ให�เป�นไปตามแผน 
มากกว-าร�อยละ 50 ข้ึนไป ของเปHาหมาย 

 

เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2564 : เปHาหมาย จํานวน 8,820 ราย 

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 จํานวนศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรด�านปศุสัตว@ 

ได�รับการส-งเสริมด�านปศุสัตว@ ไม-น�อยกว-าร�อยละ 65.00 ของเปHาหมาย 
2 จํานวนศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรด�านปศุสัตว@ 

ได�รับการส-งเสริมด�านปศุสัตว@ ไม-น�อยกว-าร�อยละ 65.01 - 70.00 ของเปHาหมาย 
3 จํานวนศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรด�านปศุสัตว@ 

ได�รับการส-งเสริมด�านปศุสัตว@ ไม-น�อยกว-าร�อยละ 70.01 - 75.00 ของเปHาหมาย 
4 จํานวนศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรด�านปศุสัตว@ 

ได�รับการส-งเสริมด�านปศุสัตว@ ไม-น�อยกว-าร�อยละ 75.01 - 80.00 ของเปHาหมาย 
5 จํานวนศูนย@เครือข-ายศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรด�านปศุสัตว@ 

ได�รับการส-งเสริมด�านปศุสัตว@ ไม-น�อยกว-าร�อยละ 80.01 - 100 ของเปHาหมาย 
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ข"อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด : 

ข"อมูลพ้ืนฐาน หน%วยวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผ%านมา 

2561 2562 2563 
โครงการพัฒนาศูนย@เรียนรู�การเพ่ิมประสทิธิภาพ
การผลิตสนิค�าเกษตร 

ศูนย@ 882 882 882   

แหล%งข"อมูล / วิธีการจัดเก็บข"อมูล/หลักฐานอ"างอิง 
1. สํานักงานปศุสัตว@จังหวัด ปฏิบัติงานโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบรหิารการ

ปฏิบัติงานกรมปศุสัตว@ (e-Operation)   
2. กองส-งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว@ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว@   

หน%วยงานเจ"าภาพตัวชี้วัด : กองส-งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว@  

ผู"กํากับดูแลตัวชี้วัด :   นายวิวัฒน@ ไชยชะอุ-ม ผู�อํานวยการกองส-งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว@   
เบอร@โทรศัพท@ :   02 -6534444 ต-อ 3312 

ผู"จัดเก็บข"อมูล :  นางสาวประเทืองทิพย�  เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
นางสาวนุชรา บุญทา  นักวิชาการสัตวบาล 

เบอร@โทรศัพท@ :  0 2653 4444 ต-อ 2272 
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ตัวชี้วัดท่ี 3 : ร"อยละเฉลี่ยถ%วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว�พันธุ�ดีโดยวิธีผสมเทียม 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร"อยละ 5 

นํ้าหนักผลงาน : จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม ร�อยละ 30 
  จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่ต้ังท�องจากการผสมเทียม ร�อยละ 35 

จํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม ร�อยละ 35 

อธิบายตัวชี้วัด : ร�อยละเฉลี่ยถ-วงนํ้าหนักของการผลิตสัตว@พันธุ@ดีโดยวิธีผสมเทียมวัดการดําเนินงานให�บริการ
ผสมเทียม โคนม โคเน้ือ กระบือ และแพะ (กิจกรรมรองขยายสัตว@พันธุ@ดีด�วยเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมรอง
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ทํานาไม-เหมาะสมเพ่ือส-งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว@ และกิจกรรมรองส-งเสริมและพัฒนา
อาชีพด�านการปศุสัตว@ในจังหวัดชายแดนภาคใต�) ด�วยนํ้าเช้ือแช-แข็งที่ผลิตจากศูนย@ผลิตนํ้าเช้ือที่ได�รับมาตรฐาน
ตามระเบียบกรมปศุสัตว@ ประกอบด�วยตัวช้ีวัดย-อย 3 ตัว คือ 

1. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม 
2. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่ต้ังท�องจากการผสมเทียม 
3. จํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม 

เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2564 :  

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 30%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 30% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 30% 

2 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 35%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 35% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 35% 

3 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 40%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 40% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 40% 

4 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 45%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 45% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 45% 

5 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 50%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 50% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 50% 

การถ%วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย%อย รอบ 1/2564 :  การคํานวณคะแนนจะใช�การถ-วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณดังน้ี 

ตัวช้ีวัด (i) 
ร�อยละ
นํ้าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ@การให�คะแนนเทียบกับ 
ร�อยละของผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ที่ได� 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถ-วงนํ้าหนัก 

(WixCi) 1 2 3 4 5 
1. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม 
(ตัว) 

30 30 35 40 45 50 C1 (W1xC1) 

2. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

35 30 35 40 45 50 C2 (W2xC2) 

3. จํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการ         
ผสมเทียม (ตัว) 

35 30 35 40 45 50 
C3 (W3xC3) 

น้ําหนกัรวม 100 คะแนนรวม ∑(WixCi) 

ฉบับแก�ไข ธันวาคม 2563 
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เกณฑ�การให"คะแนน รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2564 :  

ระดับคะแนน ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 60%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 60% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 60% 

2 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 70%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 70% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 70% 

3 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 80%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 80% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 80% 

4 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 90%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 90% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 90% 

5 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 100%  
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 100% 
• ร�อยละของปริมาณจํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเปHาหมาย ไม-น�อยกว-า 100% 

การถ%วงนํ้าหนักตัวชี้วัดย%อย รอบ 2/2564 :  การคํานวณคะแนนจะใช�การถ-วงนํ้าหนักและสูตรการคํานวณดังน้ี 

ตัวช้ีวัด (i) 
ร�อยละ
นํ้าหนัก 

(Wi) 

เกณฑ@การให�คะแนนเทียบกับ 
ร�อยละของผลการดําเนินงาน 

คะแน
นที่ได� 
(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถ-วงนํ้าหนัก 

(WixCi) 1 2 3 4 5 
1. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รับการผสมเทียม 
(ตัว) 

30 60 70 80 90 100 C1 (W1xC1) 

2. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ดีที่ตั้งท�องจากการ
ผสมเทียม (ตัว) 

35 60 70 80 90 100 C2 (W2xC2) 

3. จํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการ         
ผสมเทียม (ตัว) 

35 
60 70 80 90 100 

C3 (W3xC3) 

น้ําหนกัรวม 100 คะแนนรวม ∑(WixCi) 

 
ข"อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข�อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน-วยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ป4งบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ที่รบัการผสมเทียม  ตัว 498,809 448,643 453,998 
2. จํานวนสัตว@พันธุ@ดีที่ผลิตได�จากการผสมเทียม ตัว 397,897 397,034 329,592 
3. จํานวนสัตว@แม-พันธุ@ดีที่ต้ังท�องจากการผสมเทียม ตัว - - - 

 
แหล%งข"อมูล/วิธีการจัดเก็บข"อมูล/หลักฐานอ"างอิง : 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
 
หน%วยงานเจ"าภาพตัวชี้วัด : สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว@ 
ผู�กํากบัดูแลตัวช้ีวัด : นางสถิตภรณ@ วชิรเมธี  เบอร@โทรศัพท@ :  089-8952628 
ผู�จัดเก็บข�อมูล : นายวิจิตร อึ้งพินิจ   เบอร@โทรศัพท@ :  02-937-9798 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 : ร"อยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือข%ายสัตว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว� 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร"อยละ 5 

อธิบายตัวชี้วัด :  
• เครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ หมายถึง เกษตรกร กลุ-มเกษตรกร ฟาร@ม ที่นําสัตว@ เทคโนโลยี 

องค@ความรู� ของกรมปศุสัตว@ไปใช�ประโยชน@ ทั้งด�านการปรับปรุงพันธุ@ขยายพันธุ@และอนุรักษ@พันธุ@เพ่ือกระจาย
พันธุ@ให�เกษตรกรทั่วไปได�อย-างทั่วถึง ภายใต�การกํากับดูแลของกรมปศุสัตว@ทั้งด�านการจัดการฟาร@ม                      
การคัดเลือกพันธุ@ การปรับปรุงพันธุ@และการบันทึกข�อมูล โดยเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีจะต�องมีการทําข�อตกลง                 
ในการปฏิบัติงานเครือข-ายร-วมกับกรมปศุสัตว@ ทําให�เกษตรกรสามารถผลิตสัตว@ได�อย-างเพียงพอกับ                      
ความต�องการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส-งออก โดยแบ-งเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีออกเป�น 3 ประเภท คือ 
  1) เครือข-ายใช�ประโยชน@พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
  2) เครือข-ายปรับปรงุพันธุ@และขยายพันธุ@ 

3) เครือข-ายอนุรักษ@พันธุ@สัตว@พื้นเมือง 
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของฟาร@มเครือข-าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ

ในการดําเนินงานของฟาร@มเครือข-าย เพ่ือให�บรรลุเปHาหมายตามภารกิจหลักของหน-วยงาน (เครือข%ายท่ีผ%าน
การพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป7นเครือข%ายสัตว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว�) 

• ระดับความสําเร็จของการตรวจเย่ียมติดตามการดําเนินงานของฟาร@มเครือข-าย หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการในการดําเนินงานตรวจเย่ียมติดตามการดําเนินงานของฟาร@มเครือข-าย (เครือข%ายท่ี
ผ%านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป7นเครือข%ายสัตว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว�) 

ข"อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด :  

ข"อมูลพ้ืนฐาน หน%วยวัด 
ผลการดําเนินงานท่ีผ%านมา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
เครือข-ายสัตว@พันธุ@ดี 
กรมปศุสัตว@ 

เครือข-าย 480 926 782 845 893 849 

 
1. สําหรับจังหวัดท่ีมีเปBาหมายการดําเนินงานเครือข%ายสตัว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว�  

1.1  ร"อยละความสําเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการดําเนินงาน เม่ือเทียบ
กับเปBาหมาย (2 คะแนน) 

เกณฑ�การให"คะแนน : พิจารณาจากระดับความสําเร็จเป�นร�อยละของจํานวนเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@  
ที่ได�รับการตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานและร�อยละการเบิก-จ-ายงบประมาณ เมื่อเทียบ
กับค-าเปHาหมาย ทั้งน้ีสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ซึ่งเป�นผู�รบัผดิชอบตัวช้ีวัด จะดําเนินการประเมินผลจากการรายงาน
ของหน-วยงาน ป4ละ 2 ครั้ง  

ระดับ 
ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงานรอบการประเมิน 

คะแนนท่ีได" 
คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 

1 < ร�อยละ 50 < ร�อยละ 70 0.00 
2 ร�อยละ 50.00 - 59.99 ร�อยละ 70.00 - 79.99 0.50 
3 ร�อยละ 60.00 - 69.99 ร�อยละ 80.00 - 89.99 1.00 
4 ร�อยละ 70.00 - 79.99 ร�อยละ 90.00 - 99.99 1.50 
5 ร�อยละ 80.00 ข้ึนไป ร�อยละ 100.00 2.00 
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แหล%งข"อมูล/วิธีการจัดเก็บข"อมูล :   
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation 
2. ทะเบียนเครอืข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ 

 
1.2  การจัดส%งรายงานการดําเนินงานเครือข%ายสัตว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว� รอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน (3 คะแนน) 

เกณฑ�การให"คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเย่ืยม ติดตามการดําเนินงานเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดี   
กรมปศุสัตว@ (ตามแบบฟอร@ม)  ทั้งน้ีสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ซึ่งเป�นผู�รับผิดชอบตัวช้ีวัด จะดําเนินการประเมินผล
จากการรายงานของหน-วยงาน ป4ละ 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 ช-วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564) 
 ครั้งที่ 2 ช-วงเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2543 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564) 

ระดับ ค%าเปBาหมายผลงาน/ รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนนท่ีได" 
1 หน-วยงานจัดทําแผนการดําเนินงานเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ 0.00 
2 หน-วยงานถ-ายทอดแนวทางการดําเนินงานไปสู-การปฏิบัติให�บังเกิดผล  

แก-หน-วยงานที่เกี่ยวข�อง พร�อมทั้งดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
0.50 

3 รายงานผลการดําเนินงานต-อปศุสัตว@จังหวัด 1.00 
4 หน-วยงานส-งรายงานผลการดําเนินงานต-อสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@  

ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@  
รายงานข�อมูลเครือข-ายฯ น�อยกว-ากึ่งหน่ึงของจํานวนเครือข-ายฯ  
ที่หน-วยงานรับผิดชอบ  ส-งตามกําหนดเวลา 

2.00 

5 หน-วยงานส-งรายงานผลการดําเนินงานต-อสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@  
ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ@  
รายงานข�อมูลเครือข-ายฯ เกินกึ่งหน่ึงของจํานวนเครือข-ายฯ ที่หน-วยงาน
รับผิดชอบ ส-งตามกําหนดเวลา 

3.00 

หมายเหตุ : ส-งช�ากว-ากําหนด หัก 0.5 คะแนน 

แหล%งข"อมูล/วิธีการจัดเก็บ  
1. ทะเบียนเครอืข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ 
2. รวบรวมจาก แผนและแนวทางการดําเนินงาน การส-งรายงานผลการดําเนินงานเครอืข-ายสัตว@พันธุ@

ดีกรมปศุสัตว@ของหน-วยงานที่ส-งมายังสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
3. หน-วยงานดําเนินการจัดส-งรายงานประจําเดือน ได�เพียงช-องทางเดียว คือ ทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส@ breeding9@dld.go.th เท-าน้ัน 
 
 
2. สําหรับจังหวัดท่ีไม%มีเปBาหมายการดําเนินงานเครือข%ายสัตว�พันธุ�ดีกรมปศุสัตว� (5 คะแนน) 

เกณฑ�การให"คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการดําเนินงานเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ ทั้งน้ี สํานัก
พัฒนาพันธุ@สัตว@ซึ่งเป�นผู�รับผิดชอบตัวช้ีวัดจะดําเนินการประเมินผลจากการรายงานของหน-วยงาน ป4ละ 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ช-วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564) 
 ครั้งที่ 2 ช-วงเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2543 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564) 
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รอบการประเมินคร้ังท่ี 1/2563 :  

ระดับ ค%าเปBาหมายผลงาน/ รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนนท่ีได" 
1 � จัดทําแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินการตัวช้ีวัดที่รับผดิชอบ 1.00 
2 � ช้ีแจงประชาสัมพันธ@กจิกรรมเครอืข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ให�

เจ�าหน�าที่ภายในหน-วยงานทราบ 
� ถ-ายทอดแนวทางการดําเนินงานไปสู-การปฏิบัติให�บังเกิดผล 

2.00 

3 � ประสานงานกบัหน-วยงานสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ที่รบัผดิชอบในพ้ืนที ่ 3.00 
4 � ประชาสมัพันธ@กิจกรรมเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ให�เกษตรกรทราบ 

� รับสมัครเกษตรกรเข�าร-วมโครงการฯ 
4.00 

5 � จัดทํารายงานผลการดําเนินงานให�สํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ที่รบัผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ตามกําหนดเวลา 

5.00 

รอบการประเมินคร้ังท่ี 2/2563 :  

ระดับ ค%าเปBาหมายผลงาน/ รายละเอียดการดําเนินงาน คะแนนท่ีได" 
1 � ช้ีแจงประชาสัมพันธ@กจิกรรมเครอืข-ายสัตว@พันธุ@ดีให�เจ�าหน�าที่ภายใน

หน-วยงานทราบ 
� ประสานงานกบัหน-วยงานสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ที่รบัผดิชอบในพ้ืนที ่

1.00 

2 � ประชาสมัพันธ@กิจกรรมเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ให�เกษตรกรทราบ 
� รับสมัครเกษตรกรเข�าร-วมโครงการฯ 

2.00 

3 � มีเกษตรกรย่ืนแบบเข�าร-วมโครงการฯ จํานวน 1 เครือข-าย 
� ร-วมตรวจประเมินเกษตรกรทีส่มัครเข�าร-วมโครงการฯ 

3.00 

4 � ส-งเอกสารการสมัครเข�าร-วมโครงการฯ (ใบสมัครเครือข-ายฯ พร�อมแบบ
ประเมินฯ )  เพ่ือขออนุมัติเป�นเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสตัว@ 

4.00 

5 � มีเครือข-ายทีผ่-านการพิจารณา และข้ึนทะเบียนเป�นเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดี
กรมปศุสัตว@ จํานวน 1 เครือข-าย 

� รายงานผลการดําเนินงานให�สํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ที่รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 
ตามกําหนดเวลา 

5.00 

หมายเหตุ : ส-งช�ากว-ากําหนด หัก 0.5 คะแนน   

แหล%งข"อมูล/วิธีการจัดเก็บข"อมูล :   
1. รวบรวมจากการรายงานผลการดําเนินงานเครือข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ รอบ 6 เดือน กําหนด         

ส-งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กําหนดส-งภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 
2. ทะเบียนเครอืข-ายสัตว@พันธุ@ดีกรมปศุสัตว@ (รอบ 12 เดือน) 
3. หน-วยงานดําเนินการจัดส-งรายงานผลการดําเนินการ ได�เพียงช-องทางเดียว คือ ทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส@ breeding9@dld.go.th เท-าน้ัน 

หน%วยงานเจ"าภาพตัวชี้วัด : สํานักพัฒนาพันธุ@สัตว@ 
ผู"กํากับดูแลตัวชี้วัด   : นางสาวเยาวลักษณ@  เลไพจิตร เบอร@ติดต-อ  08-9104-6596 
ผู"จัดเก็บข"อมูล   : นางสาวจิรัสย@ชา  กองแก�ว เบอร@ติดต-อ 09-0986-4186 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 : โครงการระบบส%งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ%ด"านปศุสัตว� 

นํ้าหนักตัวชี้วัด : ร"อยละ 3 

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการส%งเสริมการเลี้ยงสัตว�แบบแปลงใหญ% หมายถึง                

การดําเนินกิจกรรมต-างๆ ตามโครงการส-งเสริมการเลี้ยงสัตว@แบบแปลงใหญ- ตามคู-มือแผนการปฏิบัติงาน
โครงการส-งเสริมการเลี้ยงสัตว@แบบแปลงใหญ- ป4งบประมาณ 2564 กองส-งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว@               
กรมปศุสัตว@ ซึ่งสํานักงานปศุสัตว@จังหวัดทุกจังหวัดที่รับผิดชอบปฏิบัติงานบูรณาการกับหน-วยงานต-างๆ และ
ผู�จัดการแปลงใหญ- ให�บรรลุตามวัตถุประสงค@โครงการและตอบสนองต-อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ 
ประกอบด�วยตัวช้ีวัดที่มีเกณฑ@การให�คะแนนตามระดับการประเมิน จํานวน 100 แปลง ร�อยละความสําเร็จ
ตามแผนการพัฒนาโครงการ  

เกณฑ�การให"คะแนน รอบท่ี 2/2564 : เปHาหมาย 100 แปลง 
ระดับคะแนน ค%าเปBาหมายผลงาน/รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 การประชาสัมพันธ@และรับสมัครเกษตรกรเข�าร-วมโครงการ 
2 เสนอขออนุมัติข้ึนทะเบียนแปลงใหญ- กบัคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญ 

และการแก�ไขปlญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) 
3 บันทึกข�อมลูทะเบียนแปลงใหญ-ทีผ่-านการรับรองในระบบออนไลน@ 
4 ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ อบรมเกษตรกร รายงานในระบบ e-Operation 
5 มีรายงานแผนพัฒนา 5 ด�าน ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ได�รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ช-องทางการจําหน-าย ในรอบแรก 

เง่ือนไข : 
การประเมินรอบท่ี 2 ตรวจสอบรายงานหลักฐานประกอบการประเมินที่สํานักงานปศุสัตว@จังหวัดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาแปลงใหญ-  

แหล%งข"อมูล / วิธีการจัดเก็บข"อมูล/หลักฐานอ"างอิง : 
     รายงานผลการดําเนินงานของโครงการระบบส-งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ- การประชาสัมพันธ@/
รับสมัครเกษตรกรเข�าร-วมโครงการ เสนอขออนุมัติข้ึนทะเบียนแปลงใหญ- กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญ และการแก�ไขปlญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) หลักฐานการ
บันทึกข�อมูลทะเบียนแปลงใหญ-ที่ผ-านการรับรองในระบบออนไลน@ ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ อบรม
เกษตรกร รายงานในระบบ e-Operation มีรายงานการเก็บข�อมูลแผนพัฒนา 5 ด�าน ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได�รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ช-องทางการจําหน-าย ในรอบแรก 
(สํานักงานปศุสัตว@จังหวัด 76 จังหวัด และปศุสัตว@พื้นที่กรุงเทพมหานคร)             
สํานักงานปศุสัตว@จงัหวัดสรุป ส-งสํานักงานปศุสัตว@เขต ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564                        . 
สํานักงานปศุสัตว@เขตรวบรวม ส-งกรมปศุสัตว@ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 

หน%วยงานเจ"าภาพตัวชี้วัด : กองส%งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว� กลุ-มวิจัยและพัฒนาการถ-ายทอดเทคโนโลยี 
ผู�กํากบัดูแลตัวช้ีวัด :  นายวิวัฒน@ ไชยชะอุ-ม ผู�อํานวยการกองส-งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว@   
ผู�จัดเก็บข�อมูล :    นายสุนทร  นาดี  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 

  นางสาววริศรา  เหล็กหล-ม นักวิชาการสัตวบาล    
เบอร@โทรศัพท@ :    02 -6534444 ต-อ 2273 

ฉบับแก�ไข สิงหาคม 2564 


