
รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 

ชื่อตัวชี้วัด  การจัดการฝึกอบรมและการด าเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 
น้้าหนักผลงาน   7 
 
ค้าอธิบาย   

ระดับความส าเร็จในการจัดการฝึกอบรมและการด าเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
หมายถึง ความส าเร็จในการกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรตามเป้าหมายท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก        
ได้ก าหนดไว้  โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการต่างๆ ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด้าเนินงาน 

๑ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของเป้าหมาย 

๒ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของเป้าหมาย 

๓ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมาย 

๔ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของเป้าหมาย 

๕ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
ของเป้าหมาย 

 เงื่อนไข : รายละเอียดเป้าหมายตามรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล ระหว่างรอบการประเมินท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖

3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. ใช้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (e-Operation) ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อ าเภอ 

๒. การส่งรายงานผลการด าเนินงาน/ภาพประกอบ พร้อมท้ังหลักฐานด้านการเงินได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 



ชื่อตัวชี้วัด  การด าเนินงานจดัตั้งศนูย์เรียนรู้ดา้นปศุสัตว์ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอ าเภอ 
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ค้าอธิบาย   

ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ศูนย์เครือข่าย 
(ด้านปศุสัตว์) และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ โดยพิจารณาตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานของโครงการ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุ
สัตว์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านปศุสัตว์ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด้าเนินงาน 

๑ การประสานงานคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอเพื่อขอจัดตั้ง ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 
๒ การบันทึก ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร 
๓ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศูนยใ์หม่) 
๔ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์ศพก.หลัก และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 

แก่ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ 
๕ การรายงานสรุปผลการด าเนนิงานพร้อมภาพประกอบให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 
เงื่อนไข : รายละเอียดเป้าหมายตามรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล ระหว่างรอบการประเมินท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 

– 20 มีนาคม ๒๕๖4 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. ใช้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (e-Operation) ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อ าเภอ 
 ๒. เอกสารทางราชการ ได้แก่ รายงานการประชุม เอกสารการบันทึกข้อมูลในระบบกรมส่งเสริม
การเกษตร เอกสารการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เอกสารการจัดประชุมและเอกสารด้านการเงิน 

๒. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน/ภาพประกอบ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 
 
 



ชื่อตัวชี้วัด  ความส าเร็จในการด าเนินโครงการเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ 
 
น้้าหนักผลงาน   6 
 
ค้าอธิบาย   

ระดับความส าเร็จตามข้ันตอนในการติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีของ     กรม  
ปศุสัตว์ในพื้นท่ีจังหวัดตาก ในด้านการจัดการฟาร์ม การคัดเลือกพันธ์ุสัตว์ การปรับปรุงพันธ์ุ และการคัดเลือก
พันธ์ุสัตว์ ติดตามช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการผลิตสัตว์ตามหลักการผลิตสัตว์ท่ีดี  โดยพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จในการติดตามจ านวนฟาร์มเครือข่ายในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด้าเนินงาน 

๑ ตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีตามเป้าหมายท่ีก าหนดน้อยกว่า 35% 
๒ ตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีตามเป้าหมายท่ีก าหนด 45 % 
๓ ตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีตามเป้าหมายท่ีก าหนด 50 % 
๔ ตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีตามเป้าหมายท่ีก าหนด 55 % 
๕ ตรวจเย่ียม ตรวจประเมิน ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีตามเป้าหมายท่ีก าหนด  60% ขึ้นไป 

 

เงื่อนไข : รายละเอียดเป้าหมายตามรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล ระหว่างรอบการประเมินท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 
– 20 มีนาคม ๒๕๖4 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. ใช้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (e-Operation) ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อ าเภอ 

๒. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน/ภาพประกอบ 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 

 
 
 
 
 
 



ชื่อตัวชี้วัด  การด าเนินงานในกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯและโครงการหลวง 
 
น้้าหนักผลงาน   6 
 
ค้าอธิบาย                                                                                                                                        
ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการพระราชด าริฯ หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงานในกิจจกรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ และโครงการหลวงโดยการฝึกอบรมเกษตรกรและการด าเนินงานตา่งๆ
รวมท้ังตรวจติดตามงานตามเป้าหมายท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ก าหนดไว้ โดยคิดเป็นร้อยละของจ านวน
เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม โดยโครงการที่เก่ียวข้องได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
(๒) โครงการหมู่บา้นยามชายแดน (๓) โครงการพื้นท่ีเฉพาะ  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด้าเนินงาน 

๑ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย 
๒ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย 
๓ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
๔ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย 
๕ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 

เงื่อนไข : รายละเอียดเป้าหมายตามรายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล ระหว่างรอบการประเมินท่ี                      
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 
 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. ใช้ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบปฏิบัติการปฏิบัติงาน (e-Operation) ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์อ าเภอ 

๒. การส่งรายงานผลการด าเนินงาน/ภาพประกอบ พร้อมท้ังหลักฐานด้านการเงินได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 
 
 


