รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
****************************
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : จานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง
เป้าหมาย : ตามเอกสารแนบท้าย
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
 จานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง หมายถึง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดโดยคณะกรรมการระดับเขต
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
คะแนน
จานวนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ ได้รับพัฒนาความเข้มแข็ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
จานวนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเป้าหมาย
จานวนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
จานวนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
จานวนกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แบบประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2 (กลุ่มเกษตรกร)
2. แบบสรุปรายงานผลการประเมิน : คณะกรรมการระดับเขต
แนวทางการประเมินผล :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต เพื่อ ออกไปติดตามและประเมิน กลุ่มเกษตรกรฯ เป้าหมายภายใต้เขต
รับผิดชอบ
2. การ ประเมิน ระดับความสาเร็จ ในการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะประเมินตาม
เกณฑ์กา รประเมินที่กาหนด เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด

3. ปศุสัตว์เขตรายงานผลการประเมิน ให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป
ผู้ประเมินผล :
1. คณะกรรมการระดับเขต
2. สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก:
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ส.ส.ส.)
1. นายวรกร อินทแพทย์
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 2273
2. นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 2271-2

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
****************************
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : จานวนศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมาย : ตามเอกสารแนบท้าย
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
 จานวนศูนย์เรียนรูก้ ารเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพหมายถึง ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร และ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความพร้อมและคุณภาพผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดโดยคณะกรรมการระดับเขต
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
คะแนน
จานวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
1
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย
จานวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเป้าหมาย
จานวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
จานวน ศูนย์ เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
4
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย
จานวน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับพัฒนาคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แบบประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2 (ศูนย์เรียนรู้)
2. แบบสรุปรายงานผลการประเมิน : คณะกรรมการระดับเขต
แนวทางการประเมินผล :
4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต เพื่อออกไปติดตามและประเมิน ศูนย์เรียนรู้ ฯ เป้าหม ายภายใต้เขต
รับผิดชอบ
5. การประเมิน ระดับความสาเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรูการเลี
้ ้ยงสัตว์ จะประเมินตามเกณฑ์กา ร
ประเมินที่กาหนด เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธ์จากการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด

6. ปศุสัตว์เขตรายงานผลการประเมิน ให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อสรุปผลการประเมินและ
รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป
ผู้ประเมินผล :
1. คณะกรรมการระดับเขต
2. เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล (ส.ส.ส.) ตามเกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก:
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ส.ส.ส.)
1. นายวรกร อินทแพทย์
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 2273
2. นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 2271-2

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
****************************
ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer
เป้าหมาย :
ตามเอกสารแนบท้าย
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด
น้าหนัก :
ร้อยละ 3
คาอธิบาย : จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer หมายถึง กระบวนการดาเนินการพัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนาเจ้าหน้าที่สู่ Smart Officer ตามแนวทางในคู่มือปฏิบัติงาน
โครงการ Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
คะแนน
1. - จัดทารายงานตามแบบ SF2 และ SO2 ครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
0.5
2. - จัดทารายงานตามแบบ SF3 และ SO3 ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

0.5

3. - จัดทารายงานตามแบบ SF2 และ SO2 ครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
- จัดทารายงาน Smart Farmer ต้นแบบ ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
o อย่างน้อย 4 คน สาหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายเกษตรกร ต่ากว่า 400 คน
o อย่างน้อย 8 คน สาหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายเกษตรกร 400 – 800 คน
o อย่างน้อย 12 คน สาหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายเกษตรกรมากกว่า 800 คน
- จัดทารายงาน Smart Officer ต้นแบบ ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
o อย่างน้อย 1 คน สาหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายเจ้าหน้าที่ 1 – 4 คน
o อย่างน้อย 2 คน สาหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายเจ้าหน้าที่ 5 – 10 คน
o อย่างน้อย 3 คน สาหรับจังหวัดทีม่ ีเป้าหมายเจ้าหน้าที่มากกว่า 10 คน

1

4. - จัดทารายงานการถอดบทเรียน และรายงานผล การดาเนินงานโครงการ พัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer ของจังหวัดพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1

ระดับ

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน

ระดับ
คะแนน

5. พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ

2

สูตรการคานวณ = จานวนเกษตรกรและเจ้าหน้าทีท่ ี่ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ Smart Officer ×100
เป้าหมาย (30,000คน)

คะแนนที่ได้
ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ไปสู่การเป็น
Smart Farmer และ Smart Officer

0.0
0.5
ร้อยละ ร้อยละ
40
45

1.0
ร้อยละ
50

1.5
ร้อยละ
55

2.0
ร้อยละ
60

หลักฐานการประเมิน :
- รายงานตาม แบบ SF2 และ SO2 ครั้งที่ 2 ส่งถึง สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2557
- รายงานตามแบบ SF3 และ SO3 ส่งถึง สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 31พฤษภาคม
2557
- รายงานตาม แบบ SF2 และ SO2 ครั้งที่ 3 ส่งถึง สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2557
- รายงานตามแบบ SF4 และ SO4 ส่งถึง สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2557
- รายงาน Smart Farmer ต้นแบบ และรายงาน Smart Officer ต้นแบบ ตามเป้าหมายที่กาหนด ส่งถึง
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
- รายงานการถอดบทเรียนและรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ของ
จังหวัดพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่งถึงสานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่
31
สิงหาคม 2557
เงื่อนไข :

ปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งเอกสารให้ปศุสัตว์เขต ตามกาหนดเวลา หากส่งล่าช้ากว่ากาหนดปรับลด
คะแนนวันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด ปศุสัตว์เขตรวบรวมและสรุปผลการประเมินตาม
เกณฑ์ชี้วัดและรายงานผลการประเมินให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. รายงานตามแบบ SF1, SF2 ,SF3, SF4 และ SO1, SO2, SO3, SO4 จากสานักงานปศุสัตว์
จังหวัด
2. รายงาน Smart Farmer ต้นแบบ และรายงาน Smart Officer ต้นแบบ
3. รายงานการถอดบทเรียนและรายงานผลการดาเนินงานโครงการของจังหวัดพร้อมปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :
1. นางสาวอังคณา บรูมินเหนทร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0 2653 4444 ต่อ 3361
2. นางสาวเครือวัลญดา ลาภักดิ์ โทรศัพท์ติดต่อ 0 2653 4444 ต่อ 3362

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
*************
ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 4-1 : ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนม
เป้าหมาย

15 จังหวัด (ตามเอกสารแนบ)

น้าหนัก

ร้อยละ 4

คาอธิบาย
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนม หมายถึง กระบวนการในการบริหาร
จัดการภายใต้โครงการบริหารจัดการฟาร์มโคนมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี ที่สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ กาหนดพื้นที่เป้าหมายให้แก่จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงโคนม จานวน 15
จังหวัด เพื่อให้การดาเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน กาหนดการพิจารณาคะแนนเพิ่มตามร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ประเด็นการประเมิน
ความพร้อมด้านฐานข้อมูลโคนม
มีบันทึกประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มโคนมตามจานวนฟาร์ม ตามแผนที่กรมปศุสัตว์กาหนด
1) มีข้อมูลครบสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 60
2) มีข้อมูลครบสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 80
3) มีข้อมูลครบสมบูรณ์ครบร้อยละ 100
มีฟาร์มสาธิตโคนม และแบบประเมินต้นทุนการผลิต ตามจานวนที่กรมปศุสัตว์กาหนด
4) มีข้อมูลครบสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 60
5) มีข้อมูลครบสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 80
6) มีข้อมูลครบสมบูรณ์ครบร้อยละ 100
ความพร้อมด้านคุณภาพสินค้าเพื่อผู้บริโภค
7) มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบผ่าน GMP กรมปศุสัตว์มากกว่าร้อยละ 80
8) มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบผ่าน GMP กรมปศุสัตว์ครบร้อยละ 100
9) มีข้อมูลพื้นฐานปริมาณโคนม และปริมาณน้านมที่แต่ละศูนย์รวบรวมน้านมดิบรวบรวม
ได้รายเดือนครบมากกว่าร้อยละ 70
10) มีข้อมูลพื้นฐานปริมาณโคนม และปริมาณน้านมที่แต่ละศูนย์รวบรวมน้านมดิบรวบรวม
ได้รายเดือนครบครบร้อยละ 100

ระดับ
คะแนน

0.25
0.25
0.50
0.50
0.75
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50

แนวทางการประเมินผล :
ประเมินผลจาก การประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการระดับเขต และให้คณะกรรมการ
ระดับเขต รายงานผลการประเมินให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เงื่อนไข : ปศุสัตว์จังหวัดจะต้องส่งเอกสารหลักฐานให้สานักงานปศุสัตว์เขต ตามเวลาที่กาหนด
หากส่งล่าช้าจะพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ 0. คะแนน 1จากคะแนนที่ได้รับจากตัวชี้วัด
หน่วยงานรับผิดชอบ :
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ).ส.ส.ส(
1. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์
2. นางสาวพรพมล ปัทมานนท์

โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3321-2
โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3321-2

เป้าหมาย : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคนม)
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม (ฟาร์ม)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หน่วยงาน

เป้า
หมาย

ลพบุรี
สระบุรี
สระแก้ว
นครราชสีมา
ขอนแก่น
สกลนคร
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาพูน
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
พัทลุง
รวม

24
25
10
30
15
9
10
20
15
15
10
15
10
15
5
228

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ร้อยละ

ระดับ
คะแนน

ฟาร์มสาธิตโคนม (ฟาร์ม)
เป้า
หมาย
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
20

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ร้อยละ

ระดับ
คะแนน

ศูนย์รวมนมผ่าน GMP (ศูนย์)
เป้า
หมาย
12
22
6
20
8
2
4
19
7
9
2
10
5
6
1
129

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ร้อยละ

ระดับ
คะแนน

รายงานสถานการณ์โคนม (ศูนย์)
เป้า
หมาย
8
22
6
20
8
2
4
19
7
9
2
10
5
6
1
129

ผลการ
ดาเนิน
งาน

ร้อยละ

ระดับ
คะแนน

รวมคะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
*************
ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 4-2 : ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
(โครงการลดต้นทุนการผลิตสุกร)
เป้าหมาย : ปศุสัตว์จังหวัด (ตามเอกสารแนบท้าย)
น้าหนัก : ร้อยละ 4
คาอธิบาย
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์(โครงการลดต้นทุนการผลิตสุกร) หมายถึง
กระบวนการในการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการลดต้นทุนการผลิตสุกร ที่สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
กาหนดให้ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ผลการดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
จะพิจารณาจากขั้นตอนการดาเนินการ 5 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกันตามระดับค่า
คะแนน หากไม่ได้ดาเนินการในขั้นตอนใดจะปรับ ลดตามค่าคะแนนของขั้นตอนนั้น
ขั้นตอนที่ 1 ระดับคะแนน = 1
ขั้นตอนที่ 2 ระดับคะแนน = 1
ขั้นตอนที่ 3 ระดับคะแนน = 1
ขั้นตอนที่ 4 ระดับคะแนน = 1
ขั้นตอนที่ 5 ระดับคะแนน = 1
ขั้นตอน
1

ประเด็นการประเมิน

ความพร้อมโรงเรือน และจานวนสุกรที่เข้าทดสอบ
1.1 สภาพโรงเรือน คอก อุปกรณ์ ที่จาเป็นมีครบและพร้อม
ใช้งาน
1.2 สุกรที่ใช้ทดสอบมีน้าหนัก 30-50 กก. จานวนประมาณ
30 ตัว และ ทดสอบ จนถึงน้าหนัก ประมาณ 95-110
กก.
2
มีการประชุมหารือระหว่าง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ /
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ จังหวัด /ศูนย์-สถานีอาหารสัตว์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการดาเนินงาน

ฟาร์มที่ 1
ผ่าน ไม่ผ่าน

ฟาร์มที่ 2
ผ่าน ไม่ผ่าน

ขั้นตอน

ประเด็นการประเมิน

3

มีการแนะนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หญ้า
เนเปียร์หมักในสูตรอาหารสุกรขุน แก่เกษตรกร ตั้งแต่
เริ่มต้น และระหว่างดาเนินการ ตลอดจนอบรมวิธีการ
ทาหญ้าหมักให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งมีการจัดทาแผน
ร่วมกัน เพื่อรับหญ้าหมักให้เพียงพอต่อการใช้
มี แผน จัดส่งหญ้าหมักและดาเนินการส่งหญ้าหมักแก่
เกษตรกรต่อเนื่องเพียงพอต่อการใช้
มีการส่งรายงานตามแบบฟอร์มการบันทึกการใช้หญ้า
หมักเนเปียร์หมักเลี้ยงสุกร (ระดับจังหวัด ) ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าประจาเดือนส่งสานักงานปศุสัตว์เขต และ
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นประจาทุกเดือน

4
5

ฟาร์มที่ 1
ผ่าน ไม่ผ่าน

ฟาร์มที่ 2
ผ่าน ไม่ผ่าน

หลักฐานการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

1. รายงานการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของ สนง.ปศจ./ปศอ. กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ /สถานีอาหารสัตว์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานอื่น เช่น หนังสือเชิญประชุมหารือ ภาพถ่ายบรรยกาศการประชุมหารือ
2. กรณีเจ้าหน้าที่ติดตามให้ความรู้และคาแนะนาแก่เกษตรกรมีหลักฐานได้แก่ บันทึกในสมุดตรวจเยี่ยมที่
ฟาร์มของเกษตรกร หรือการสอบถามจากเกษตรกรเป้าหมาย บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเลี้ยง
สุกร ระดับฟาร์ม ภาพถ่ายของกิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ และกลุ่มวิจัยพัฒนาระบบฟาร์มสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก

1. นางวิภาวรรณ ปาณะพล
2. นายประยูร ครองยุติ

โทรศัพท์ 0-2653-4474
โทรศัพท์ 0-2653-4471

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
*************
ตัวชี้วัดย่อยที่ 4-3 : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
เป้าหมาย
ตามเอกสารแนบ
น้าหนัก
ร้อยละ 4
คาอธิบาย
ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงกา ร
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ
ระดับ

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน

คะแนน

1

จัดทาแผนการปฏิบัติการให้ครอบคลุมสอดคล้องกับโครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ทั้งกระบวนงาน

0.5

2

คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ กาหนดเข้าร่วมโครงการ

0.5

3

เกษตรกรต้องจัดทาแปลงพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 ไร่

1

4
5

เกษตรกรสร้างโรงเรือนสาหรับเลี้ยงโคตามแบบแปลนของโครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ติดตามประเมินผลและจัดทารายงานและส่งตามเวลาที่กาหนด ดังนี้
1) การจัดเก็บและรายงานรายรับ-รายจ่ายโครงการ
2) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน

แนวทางการประเมินผล :
ประเมินผลจากข้ อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ รูปภาพ
และผลลัพธ์จากการดาเนินการตามตัวชี้วัด

1
2

ที่แส ดงถึงกระบวนการบริหารจัดการ

เงื่อนไข : ปศุสัตว์จังหวัดจะต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ปศุสัตว์เขต ตามเวลาที่กาหนด หากส่งล่าช้าจะพิจารณา
ปรับลดคะแนน วันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนที่ได้รับจากตัวชี้วัด
หน่วยงานรับผิดชอบ :
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ส.ส.ส.)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

รายชื่อ
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส
นายชานนท์ เอื้อเฟื้อ

หมายเลขโทรศัพท์
02-653-4470
02-653-4470

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
ประจาปีงบประมาณ 2557
*************
ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 4-4 : ระดับความสาเร็จในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
เป้าหมาย : ตามเอกสารแนบท้าย
หน่วยงานที่ถูกประเมิน : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด 29 จังหวัด
น้าหนัก : ร้อยละ 4
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จในการ เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์ เป็นการ พิจารณาจากการ
ดาเนินการของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดในการทบทวนและจัดทาแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
ประจาปีงบประมาณ 2557 – 2558 โดยในกระบวนการจัดทาแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ จัดทาข้อมูลทะเบียนเ กษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย และ
พื้นที่จุดอพยพสัตว์ แผนสารองเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ แผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยและสัตว์ลี้ยง
รวมถึงการซ้อมตามแผนการให้ความช่วยเหลือที่กาหนดในพื้นที่เป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับขั้นของควา มเสร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พิจารณาจากการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยมีระดับคะแนนในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ขั้นตอนที่ 1 จัดทาหรือทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ (ด้านปศุสัตว์)
ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
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ฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ )
ให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ ) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การกาหนดจุดอพยพสัตว์ ระบุรายละเอียดชนิดสัตว์ ปริมาณ แหล่ง
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เสบียงสัตว์สารอง พร้อมแสดงรายละเอียดในรูปแบบแผนที่ กระบวนการในการจัดส่งเสบียงสัตว์
การสารองเวชภัณฑ์การดูแลด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ พร้อมผู้รับผิดชอบ
กาหนดส่งแผนปฏิบัติการภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
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ขั้นตอนที่ 4 การซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยสมมติสถานการณ์การเกิดภัย
พิบัติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เป้าหมาย เป็นการซ้อมตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด โดยบูรณาการใน
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง กาหนดการซ้อมแผนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาสรุปผลดาเนินการฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 ประเมินผลการซ้อมแผนการ
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ให้ความช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ ) พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ส่งให้
สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557
แนวทางการประเมินผล
1. ปศุสัตว์เขตแต่งตั้งคณะติดตามประเมินผลแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ ) ของ
ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สรุปและประเมินผลให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบ
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2. ปศุสัตว์จังหวัดส่งเอกสารสรุปผลดาเนินการ เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัต(ิ ด้านปศุสัตว์) ฉบับสมบูรณ์
จานวน 2 เล่ม ให้ปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์)
 สรุปข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 เอกสารการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์)
 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่จุดอพยพสัตว์ พร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดต่างๆ
 แผนปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์)
 ภาพถ่ายการดาเนินการซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์)
 แบบประเมินผลการซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านปศุสั ตว์) พร้อมปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
3. ปศุสัตว์เขต ส่งเอกสารสรุปผลดาเนินการ เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ ) ฉบับสมบูรณ์
ของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดละ 1 เล่ม ให้สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
พร้อมสรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด
เงื่อนไข : ปศุสัตว์จังหวัดจะต้องส่ง เอกสารสรุปผลดาเนินการ เตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์ ) ฉบับ
สมบูรณ์ ให้ปศุสัตว์เขตตามเวลาที่กาหนด หากส่งล่าช้า ให้ปศุสัตว์เขตพิจารณาปรับลดคะแนน วันละ 0.1 คะแนน
จากคะแนนที่ได้รับจากตัวชี้วัดนี้
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. รายงานสรุปผลดาเนินการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์) จากจังหวัด
2. สานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ :
1. นายวรกร อินทแพทย์
2. นายชูศักดิ์ ทองแดง

เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 2273
เบอร์ติดต่อ : 0 2653 4444 ต่อ 3315

