1.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕65)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ระดับความสาเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
น้าหนักผลงาน ข้าราชการ : ร้อยละ 10

พนักงานราชการ : ร้อยละ 20

คาอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์บรรลุผลตามเปูาหมายร่วมกัน ผู้บังคับบัญชา
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Smart Officer) ผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย
มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นผู้
ทางานใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จุดอ่อนและจุดแข็ง สมรรถนะที่ต้องพัฒนาของบุคคลและองค์กร ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทสาคัญโดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีทักษะในการพัฒนา สามารถใช้
เทคนิคต่างๆในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจูงใจให้ผู้ได้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติจากตาราวิชาการ หรือการสอนงาน การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของ
สานักงาน ก.พ. และการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑

รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร

๒

ดาเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้กาหนด ถูกต้อง ครบถ้วน

๓

ทาแบบทดสอบ/งานต่างๆที่ได้มอบหมาย และติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์

๔

ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 60 – 79

๕

ผลคะแนนแบบทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ เม.ย. 65 – ก.ย. 65
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน ดาเนินการตามแผนที่ได้กาหนด ทาแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจ สรุปผลและรวบรวมผลการประเมิน เสนอปศุสัตว์จังหวัดระยอง
2. มีการดาเนินการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์
เว็บไซต์ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง pvlo-ray@dld.go.th หัวข้อ

1.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕65)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.2 : ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ทาได้จ ริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอได้รับมอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
น้าหนักผลงาน ข้าราชการ : ร้อยละ 5

พนักงานราชการ : ร้อยละ 20

คาอธิบายตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของปริมาณผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่รับผิดชอบของ
ปศุสัตว์จังหวัดทาได้จ ริงเปรียบเทียบกับเปูาหมายผลผลิตที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอได้รับมอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายถึง การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานที่สาคัญ ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับเปูาหมายของงานสาคัญนั้น ๆ โดย
ปศุสัตว์จังหวัดต้องกากับติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565 แบ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
ความสาเร็จในการดาเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
2
3

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 – พ.ค. 65)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 51-60.99 %
บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 61-70.99 %
บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 – ก.ค. 65)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 71-80.99 %

4

บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 – ส.ค. 65)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 81-90.99 %

5

บันทึกการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 – ก.ย. 65)
ผลงานสาคัญของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการได้ 91 % ขึ้นไป

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ เม.ย. 65 – ก.ย. 65
: กรณีที่มีการขอแก้ไขข้อมูล ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป จะพิจารณาปรับลดครั้งละ
0.10 คะแนน (สามารถขอแก้ไขข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาเท่านั้น และแก้ไขได้ภายในวันที่ 3 ของ
เดือนถัดไป)
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ตามแบบรายงาน RPT112, RPT503 จากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e–Operation) กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ และสรุปข้อมูล ผลการดาเนินงาน
e-operation ระดับอาเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอปศุสัตว์จังหวัดระยอง

1.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕65)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.3 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
น้าหนักผลงาน ข้าราชการ : ร้อยละ 5
พนักงานราชการ : ร้อยละ 20
คาอธิบายตัวชี้วัด :
 ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง ข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ ข้อมูล พิกัดที่ตั้งสถานที่เลี้ ย งสั ตว์ และรูปภาพของเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสั ตว์กับ
กรมปศุสัตว์ ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ ประจาปี 2565

ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง สัดส่วนของการ
ปรั บ ปรุ งฐานข้อมูล ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ เลี้ ยงสั ตว์ของกรมปศุสั ตว์ ประจาปี 2565 เทียบกับฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจาปี 2564 ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการปรับ ฐานการประเมินผลการ
ดาเนิน งานโครงการปรับ ปรุ งข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผ่ านระบบบริหารการปฏิบัติงาน โดยพิจารณามิติ
ผลลัพธ์

ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ.01)
หมายถึง ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจานวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ที่ได้บันทึกลงใน
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของกรมปศุสัตว์ เป็นรายเดือน ประจาปี 2565

ร้อยละของการบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่
อนุญาตให้ฆ่า (ศฐ.01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจ านวนสั ตว์ที่ถูกฆ่า (ศฐ.01) ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ประจาปี 2565 โดยเป็นสัดส่วนจานวนเดือนต่อปี
 มิ ติ ผ ลลั พ ธ์ พิ จ ารณาจากผลลั พ ธ์ ข องตั ว ชี้ วั ด “ร้ อ ยละของการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์” ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมาย การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจาปี 2565
เปูาหมาย อ.เมือง อ.บ้านฉาง อ.แกลง อ.วังจันทร์ อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง อ.เขาชะเมา อ.นิคมฯ
ปี 2565 2,200
450
2,300
450
2,200
350
650
200
หมายเหตุ : เปูาหมาย ปี 2565 คือ เปูาหมายที่กรมปศุสัตว์กาหนดตาม e-operation (8,800 ราย)

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเปูาหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย

๒

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 85 ของเปูาหมาย

๓

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย

๔

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 95 ของเปูาหมาย

๕

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
บันทึกข้อมูลราคาสินค้า ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า ในระบบขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ครบถ้วน ทุกเดือน (เม.ย. 65 – ก.ย. 65)

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ เม.ย. 65 – ก.ย. 65
: สรุปผลการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระดับอาเภอ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565
: สรุปผลการบันทึกข้อมูลราคาสินค้า ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า ระดับอาเภอ ณ วันที่
30 กันยายน 2565
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานสรุปความก้าวหน้าการปรับปรุงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระดับอาเภอในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
2. รายงานการสรุปข้อมูลราคาสินค้า ณ หน้าฟาร์ม และสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่า ในระบบขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ประจาเดือน

1.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕65)
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑.3 : ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
น้าหนักผลงาน ข้าราชการ : ร้อยละ 10
คาอธิบายตัวชี้วัด : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ ประเมิ นจาก
ปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน สื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจงความทันต่อสถานการณ์ เพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดยอยที่ 1 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ใน
ประเด็น นโยบายสาคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบาย ยุทธศาสตร โครงการ
กิจกรรมของกรมปศุสัตว หรือการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยการจัดทาแผนการสรางความรับรูความเขาใจ
ไปยังประชาชนกลุมเปาหมายผานชองทางสื่อตางๆ เชนสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน
การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน ทั้งนี้ ตองรวบรวมขอมูล และสรุป
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชนของหนวยงานที่เผยแพร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ตัวชี้วัดยอยที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว
โดยคานึงถึงขอมูลที่ถูกตอง ขอเท็จจริงที่สาคัญตอสถานการณ และดาเนินการชี้แจงเหตุการณตางๆ ภายใน
24 ชั่วโมง และตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อประชาสัมพันธไมนอยกวา 3 ชองทาง เพื่อสรางความ
รับรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานผล
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อ ออนไลน์ เดือนละ 1 เรื่อง

๒

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อ ออนไลน์ เดือนละ 2 เรื่อง

๓

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อ ออนไลน์ เดือนละ 3 เรื่อง

๔

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อ ออนไลน์ เดือนละ 4 เรื่อง

๕

มีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อ ออนไลน์ เดือนละ 5 เรื่อง

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 65 – กันยายน 65
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ภาพการดาเนินงาน/ภาพถ่ายหน้าจอ การเผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์
ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน

2.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖5)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านค่าย
คาอธิ บายตั วชี้วัด : ระดับความส าเร็ จ ในการดาเนินงานโครงการส่ งเสริมการเลี้ ยงสั ตว์ แบบแปลงใหญ่
หมายถึง การดาเนิ น กิจ กรรมต่าง ๆ ตามคู่มือ ปฏิบัติงานโครงการส่ งเสริม การเลี้ ย งสั ตว์ แบบแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย
1. กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ เปูาหมายแปลงใหญ่ปี 2563 (แปลงใหญ่โคเนื้อ กระบือ
และโคนม) จานวน 52 แปลง เกษตรกร 1,000 ราย พื้นที่ 5,000 ไร่
2. กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM เปูาหมายแปลงใหญ่ปี 2563 (แปลงใหญ่ โค
เนื้อ กระบือ และโคนม) จานวน 52 แปลง เกษตรกร 250 ราย
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ (การบริการด้านสุขภาพสัตว์) เปูาหมายแปลงใหญ่ปี
2561 – 2564 (แปลงใหญ่โ คเนื้ อ กระบื อ และโคนม แพะ สุ กร และสั ตว์ ปี ก ) จ านวน 276 แปลง
เกษตรกร 5,520 ราย
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
1
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพี่อจัดหาปัจจัยการผลิต ภายในเดือน ก.ย. 65
เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพี่อจัดหาปัจจัยการผลิต ภายในเดือน ส.ค. 65
เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพี่อจัดหาปัจจัยการผลิต ภายในเดือน ก.ค. 65
เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพี่อจัดหาปัจจัยการผลิต ภายในเดือน มิ.ย. 65
เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
5
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพี่อจัดหาปัจจัยการผลิต ภายในเดือน พ.ค. 65
เกษตรกรได้รับบริการด้านสุขภาพสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

2.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖5)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.2 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอนิคมพัฒนา อาเภอวังจันทร์ อาเภอเขาชะเมา
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาเกษตรกรให้ เ ป็ น Smart Farmer หมายถึ ง
กระบวนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ปีงบประมาณ 2565 มีโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2. โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
3. โครงการสร้างผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
4. การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น
5. การถอดบทเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
51.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
51.01 – 60.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
61.01 – 70.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
71.01 – 80.00 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565
1)ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ
81.01 ของเปูาหมาย
2)ลงระบบ e-Operation ให้ครบทุกโครงการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
2. สานั กงานปศุสัตว์อาเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด (e-Operation)

2.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖5)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.3 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอบ้านค่าย
ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอเมือง, แกลง, บ้านฉาง, วังจันทร์ , เขาชะเมา และนิคมพัฒนา
ร้อยละ 20 ได้แก่ อาเภอปลวกแดง
คาอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมายถึง กระบวนการกากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกรรวมทั้งให้บริการทางการ
เกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นศูนย์ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ใน
ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อลด
รายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ดาเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด 882 อาเภอ โดยมีเปูาหมายและ
กิจกรรม ดังนี้
เป้าหมาย
1.ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลักของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) จานวน 882 ศูนย์
2.พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
จานวน 882 ศูนย์
3.พัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จานวน 8,820 ราย
4.เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
จานวน 181 ราย
กิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 การเชื่องโยงเครือข่าย ศพก.
2. กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการให้บริการเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเกษตรกร
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)
ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของเปูาหมาย
ประเมิ น ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย ศพก. (ด้ า นปศุ สั ต ว์ ) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 65.01 - 70.00
ของเปูาหมาย
ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.01 - 75.00
ของเปูาหมาย
ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.01 - 80.00
ของเปูาหมาย
ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.01 - 100.00
ของเปูาหมาย

2.3-2

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1.รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e - Operation)
2.กากับและติดตามการดาเนินงานของปศุสัตว์อาเภอในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e - Operation)
3.ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด ส่งให้ปศุสัตว์เขต
4.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว์

2.4-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖5)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.4 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอบ้านค่าย
ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอบ้านฉาง
คาอธิบายตัวชี้วัด : เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่นา
สัตว์ เทคโนโลยีองค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และอนุรักษ์
พันธุ์เพื่อกระจายพัน ธุ์ให้ เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่ว ถึง ภายใต้การบังคับดูแลของกรมปศุสั ตว์ทั้งด้านการ
จัดการฟาร์ม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการ
ทาข้อตกลงในการปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทาให้เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอ
กับความต้องการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท
คือ
1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
▪ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการใน
การดาเนินงานของฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน(เครือข่ายที่ผ่านการ
พิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)
▪ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการตรวจเยี่ ย มติ ด ตามการด าเนิ น งานของฟาร์ ม เครื อ ข่ า ย หมายถึ ง
กระบวนการบิหารจัดการในการดาเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดาเนินงานของฟาร์มเครือข่าย (เครือข่ายที่
ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ 2/2565
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานติดตาม < ร้อยละ 60.00
ผลการดาเนินงานติดตาม ร้อยละ 60.00 – 69.99
ผลการดาเนินงานติดตาม ร้อยละ 70.00 – 79.99
ผลการดาเนินงานติดตาม ร้อยละ 80.00 – 89.99
ผลการดาเนินงานติดตาม ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

2.5-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕๖5)

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.5 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ 5 ได้แก่ อาเภอบ้านค่าย
ร้อยละ 10 ได้แก่ อาเภอแกลง
คาอธิบายตัวชี้วัด :
1. ร้ อยละเฉลี่ ย ถ่ว งน้ าหนั กของการผลิ ตสั ตว์พั นธุ์ดีโ ดยวิธีผ สมเทียม วั ดผลการดาเนินงานการ
ให้ บ ริ ก ารผสมเที ย มโคเนื้ อ โคนม กระบื อ และแพะ ด้ว ยน้ าเชื้ อแช่ แข็ งที่ ผ ลิ ต จากศูน ย์ผ ลิ ตน้ าเชื้ อที่ ไ ด้
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตรวจการตั้งท้องปศุสัตว์จากการผสมเทียม และติดตามลูกปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้
จากการผสมเทียม
2. ร้ อยละเฉลี่ ย ถ่ว งน้ าหนั กของการผลิ ตสั ตว์พันธุ์ดีโ ดยวิธีผ สมเทียม วัดผลการดาเนินงานจาก
กิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมโคบาลบูรพา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดาเนินงาน 3 ตัวชี้วัด
ย่อย ดังนี้
3.1 จานวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม
น้าหนักผลงาน ร้อยละ 30
3.2 จานวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม
น้าหนักผลงาน ร้อยละ 35
3.3 จานวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม
น้าหนักผลงาน ร้อยละ 35
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2/2565
ระดับ
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 60 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 70 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 70ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 70 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
แม่พันธุ์ตั้งท้องจากการผสมเทียม ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย
จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่เกิดจากการผสมเทียม ร้อยละ 100 ของเปูาหมาย

2.5-2

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ปฏิบัติงานโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ
บริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปเสนอ
ปศุสัตว์จังหวัด

3.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2/๒๕๖5)
ตัวชี้วัดที่ 3.๑ : ระดับความสาเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕
คาอธิบายตัวชี้วัด :
- ฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM
จากกรมปศุสัตว์
- จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง คือ จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยแยกเป็นจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองใหม่ และฟาร์มที่ได้รับการรับรองต่ออายุ โดยสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดรายงานในระบบ e-Operation และรายงานการขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มี
ระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป..6)
- ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
หมายถึงจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เทียบกับ
จานวนเปูาหมายทั้งหมด

- จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองสะสม คือ จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GFM ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการ
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสะสม (ฟป.6.1) ทาง Google site ให้ข้อมูลเป็นประจาทุกเดือน
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/๒๕๖5 (เต็ม ๕ คะแนน)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
๑
ดาเนินการตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 51 ของเปูาหมาย
2
ดาเนินการตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 61 ของเปูาหมาย
๓
ดาเนินการตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 71 ของเปูาหมาย
ดาเนินการตรวจรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่ ≥ ร้อยละ 71 ของเปูาหมาย
๔
ดาเนินการตรวจรับรองต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 81 ของเปูาหมาย
ดาเนินการตรวจรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่ ≥ ร้อยละ 81 ของเปูาหมาย
๕
ดาเนินการตรวจรับรองต่ออายุฟาร์ม GFM ≥ ร้อยละ 91 ของเปูาหมาย
ดาเนินการตรวจรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่ ≥ ร้อยละ 91 ของเปูาหมาย
เป้าหมาย หมายถึง เปูาหมายการอบรม และเป้าหมายการรับรองใหม่ ตามที่สานักควบคุม ป้องกัน และ
บาบัดโรคสัตว์กาหนดในระบบ e-Operation
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง
- แบบรายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการปูองกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)
- ข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)

3.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2/๒๕๖5)
ตัวชี้วัดที่ 3.๒ : ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาด (การฉีดวัคซีนปูองกันโรคในสัตว์)
น้าหนัก : ร้อยละ 5
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการ
ฉีดวัคซีน
ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคนิวคาสเซิล
ส่วนที่ 1 การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีด
วัคซีน
ส่วนที่ 1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินจาก
1. การฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ 2/2565
(เม.ย. – พ.ค. 65)
รายละเอียดการดาเนินงาน
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
1.1.1 ดาเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้ครอบคลุม
ประชากรปศุสัตว์ในพื้นที่ (≥ร้อยละ 80) ตามรอบรณรงค์ฯ และมี รายงานผลการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคระบาดสัตว์ (กคร.5) ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง หลังจากรอบรณรงค์วัคซีน
- โรคปากและเท้าเปื่อย
- โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
1.1.2 ลงข้อมูลผลการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation ตามระยะเวลาที่กาหนด และลงข้อมูลถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการดาเนินการ
- โรคปากและเท้าเปื่อย
- โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

ส่วนที่ 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินจากการติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดาเนินการ : ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีน
การตรวจสอบ : รายงานผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565

3.2-2
ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคนิวคาสเซิล
ส่วนที่ 2.1 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ประเมินจาก :
รายละเอียดดาเนินงาน
โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุ มกันตอโรค ปากและ
เทาเปื่อย หมายถึง โคเนื้อ/โคนม/ กระบือ ที่มีระดับภูมิ
คุมกันตอโรคปากและเทา เปอย ชนิด O และ A มากกวา
หรือเทากับ ๑:๘๐ ดวยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจาก
รอยละของ ระดับภูมิคุมกันตอตัว อยางที่เปนเปาหมาย
ของ จังหวัด
ระดับภูมิคมุ กัน (≥ 1:80) คะแนน
< รอยละ 50
0
≥ รอยละ 50
๐.๕
≥ รอยละ ๖0
๑
≥ รอยละ 70
๑.๕
≥ รอยละ 80
๒

หลักฐาน
รายงานผลตรวจระดั บ ภู มิคุ ม กั น จาก หอง
ปฏิบัติการกรมปศุสัตวตามที่กาหนดใน
1. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ มกันของโรค
ปากและเทาเปอยในสั ตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
ประจ ารอบรณรงค 2/256๕ และการติ ดตาม
ระดับภูมิคมุ กันภายหลังการฉีดวัคซีน
2. กิจกรรมสารวจความชุกและตรวจสอบ ระดับ
ภูมิคุ มกันโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่ ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ประจาป ๒๕๖๕

เงื่อนไขสวนที่ 2 - การเก็บตัวอยางสาหรับการตรวจระดับภูมิคุมกันภายหลังจากการไดรับวัคซีนโรคปากและ
เทาเปอยจะต้อง ดาเนินการหลังโครงการรณรงคฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย รอบ ๑/๒๕๖๕ ไมนอยกวา
๑ เดือน
สวนที่ ๒.๒ ระดับภูมิคมุ กันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ตามกิจกรรมสารวจภูมิคุ มกันไกภายหลังไดรับวัคซีน
ปองกันโรคนิวคาสเซิล (คะแนนเต็ม ๑ คะแนน)
๑. ระดับภูมิคุมกันของไกพื้นเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ มกันไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ตาม กิจกรรม
สารวจภูมิคุมกันไกภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล
๒. ไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM มีภูมิคุมกันตอโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไกพื้นเมืองที่ไดรับรอง GFM ที่มี
ระดับภูมิคมุ กันตอโรคนิวคาสเซิล มีคาอยูในชวง ๒๓ ถึง ๒๘
๓. รอบการประเมิน หมายถึง รอบที่ ๒ ใชผลของวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยการใชผล
ทางหองปฏิบัติการจาก การสงขอมูลจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการทางสัตว
แพทย ใหสานักควบคุม ปองกันและ บาบัดโรคสัตว

3.2-3

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/2565 (คะแนนเต็ม 5)
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดาเนินงาน
1
-ดาเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮเมโรยิกเซพติซีเมีย ≥ ร้อยละ 80 ตามรอบ
รณรงค์ฯ มีการรายงานผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.5) ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภายใน 1 เดือน หลังรอบรณรงค์ฉดี วัคซีน
2
-ลงข้อมูลผลการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ E-Operation ตามระยะเวลาที่กาหนด และลงข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
ตามเปูาหมาย
3
-ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าของท้องถิ่น
และรายงานผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ ภายใน
วันที่ 10 กันยายน 2565
4
-เก็บตัวอย่างซีรมั่ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการครบตามเปูาหมายในโครงการตรวจสอบระดับภูมคิ มุ้ กัน
โรคปากและเท้าเปื่อย ประจารอบรณรงค์ที่ 2/2565 และกิจกรรมสารวจความชุกและตรวจสอบระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยประจาปี 2565
5
-ระดับความคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมือง ได้รับการรับรองฟาร์ม GFM ≥
ร้อยละ 70 ของเปูาหมาย

3.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพ รอบที่ 2/๒๕๖5)
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสาเร็จในการเฝู าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย
โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า
น้าหนัก : ร้อยละ 10
คาอธิบายตัวชี้วัด : การพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การเฝูาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก
ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรค
เฮโมรายิกเซพติซีเมียโรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ สาคัญ โรคปากและเท้าเปื่อย โรค เฮโมรายิก
เซพติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า
ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก
ส่วนที่ 1.1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร
กิจกรรมที่ 1 การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่สาคัญในสุกรในฟาร์ม
1.พิจารณาผลการการดาเนินการการ เฝ้าระวังโรคในสุกร โดยการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้
เลี้ยงสุกรเพื่อเฝูาระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สาคัญในสุกรและหมูปุา และรายงานใน
แบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สาคัญในสุ กรและหมูปุ า”มีการดาเนินการได้ = ร้อยละ 200 ของ
เปูาหมายการรายงานฟาร์มสุกรรายย่อย กิจกรรมย่อยสาหรับฟาร์มสุกร โดยใช้ QR code

กิจกรรมที่ 2 พิจารณาจากผลการดาเนินการการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่า สุกร และ
รายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ าพการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สาคัญในสุกรและหมูปุา ” มีการดาเนินการได้≥ ร้อยละ 90 ของ
เปูาหมาย กิจกรรมย่อยสาหรับโรงฆ่าสุกร โดยใช้ QR code

กิจกรรมที่ 3 พิจารณาผลการดาเนินการการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการในสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกร
และผลิตภัณฑ์จากสุกร และรายงานในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สาคัญในสุกรและหมูปุา” มีการ
ดาเนินการได้ ≥ ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย กิจกรรมย่อยสาหรับสถานที่จาหน่าย โดยใช้ QR code

3.3-2
กิจกรรมที่ 4 พิจารณาผลการดาเนินการการรายงานสอบสวนโรคระบาดที่สาคัญในสุกร ในกรณีพบ
ผลบวกในการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จาหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร
ในแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบรายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเฝูาระวัง ปูองกันฯ โรคสุกร” มีการ
ดาเนินการได้ ≥ ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย กิจกรรมย่อย ที่ 4 การสอบสวนโรค โดยใช้ QR code

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ / หลักฐานอ้างอิง
1. วันที่ดาเนินการเฝูาระวังฯ พิจารณาจากวันที่ลงข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์
2. จานวนรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
ส่วนที่ 1.2 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก
กิจกรรมที่ 1 การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรับ)
- เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเปูาหมายที่กาหนด พร้อมทั้งลงข้อมูลทาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก (รก.1 เชิงรับ) ภายในเงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
กิจกรรมที่ 2 การเฝูาระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.1 เชิงรุก)
- เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเปูาหมายที่กาหนด พร้อมทั้งรายงานข้อมูล
ดาเนินการโดย บันทึกข้อมูลลงใน รก.1 เชิงรุก
กิจกรรมที่ 3 การเฝูาระวังโรคในนกธรรมชาติโดยการเก็บซาก
- เก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเปูาหมายที่กาหนด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลโดย
ดาเนินการบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลเฝูาระวังนกธรรมชาติให้ครบถ้วน
ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สาคัญในสัตว์ปีก ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิก
เซพติซีเมีย โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 2.1 การรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้าใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
คาอธิบายตัวชี้วัด
ดาเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดาเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2560 หมวดที่ 2 ภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด
กิจกรรมที่ 1 การรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า
ให้รายงานการเกิดโรคระบาดเบื้องต้นให้ ภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ วันที่พบโรค หรือ วันที่ได้รับแจ้ง จาก
ประชาชน เกษตรกร
- โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ให้รายงาน กคร.1
- โรคพิษสุนัขบ้า ให้รายงาน ส่งตัวอย่าง ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ / หลักฐานอ้างอิง
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net)

3.3-3
ส่วนที่ 2.2 การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก (รก1.เชิงรับ)
ให้รายงาน รก.1 เชิงรับ ตามเปูาหมายที่จังหวัดกาหนดให้
- ฟาร์มสัตว์ปีกมาตรฐาน GAP จาพวก นกกระทา ไก่ เป็ด และห่าน ปรากฏอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง
เงื่อนไขการรายงาน รก.1 เชิงรับ ใช้เอกสารดังนี้
- ใบส่งตัวอย่าง
- บันทึกกักสัตว์
- รายงานการสอบสวนโรค
- แบบ รก.1
- รูปถ่ายซากไก่ หรือนกธรรมชาติ
ข้อมูลพื้นฐานและวิธีจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
- โรคระบาดสัตว์ปีกที่ใช้ในตัวชี้วัด หมายถึง โรคสัตว์ปีกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
- รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีก หมายถึง
o ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคไข้หวัดนก
https://sites.google.com/site/birdflu406/
- พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
o ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดาเนินการเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2560
- ประสิทธิภาพการควบคุมโรคจะพิจารณาถึงความรวดเร็วในการรับแจ้งโรค และรายงาน
ส่วนที่ 3 การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สาคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และ
โรคพิษสุนัขบ้า)
ส่วนที่ 3.1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
รายละเอียดการดาเนินงาน
กิจกรมที่ 1 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
- ดาเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ได้มากกว่า
ร้อยละ 80 ของเปูาหมาย
ส่วนที่ 3.2 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รายละเอียดการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ดาเนินการฉีดวัคซีนสัตว์ในกลุ่มเสี่ยง เช่นสัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส โดยใช้วัคซีน
ของกรมปศุสัตว์
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ / หลักฐานอ้างอิง
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า (www.thairabies.net)
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ (www.esmartsur.net)

3.3-4
รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น (กคร.1)
รายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) และ กคร.3 เฉพาะกิจ
รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนปูองกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.5)
ผลการดาเนินการในระบบ e-Operation
เกณฑ์คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดาเนินงาน
1
ดาเนินการรายงานการเฝูาระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก ตามแบบรายงานใน
ระยะเวลาที่กาหนด
2
ดาเนินการรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่สาคัญในสัตว์ ตามแบบรายงานในระยะเวลาที่
กาหนด
3
มีการวางแผนเพื่อใช้ในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซพติซีเมีย
4
ฉีดวัคซีนตามแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ได้ร้อยละ 80 ของ
เปูาหมาย
5
ดาเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามเปูาหมายที่กาหนด
3.
4.
5.
6.

4.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕6๕)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕
คาอธิบายตัวชี้วัด : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ และมีการจั ดทากฎหมายล าดับรอง ซึ่งมีประกาศใช้แล้ ว หลายฉบับซึ่งทุกภาคส่ ว น
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ จะต้องศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้ถูกต้อง กรมปศุสัตว์
ในฐานะผู้กากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะต้อง
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้กระบวนการฆ่า สัตว์เพื่อการบริโภคเนื้อสัตว์
ภายในประเทศมีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2/2565 (เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
1

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ร้อยละ ๖๐ ของเปูาหมาย และตามแผนที่กาหนด

๒

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ ของเปูาหมายและตามแผนที่กาหนด

๓

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายและตามแผนที่กาหนด

๔

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ของเปูาหมายและตามแผนที่กาหนด

๕

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายและตามแผนที่กาหนด

เงื่อนไข:
การเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อาเภอทุกแห่ง โดยไม่เก็บซ้าโรงฆ่าสัตว์เดิม และ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง รายงานผลการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ

4.2-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕6๕)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๒ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕
คาอธิบายตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ในการลงพื้นที่ตรวจเฝูาระวังสถานที่จาหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จาหน่ายเนื้อโค
ในพื้นที่ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/2565 (เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
1

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ 6๐ ของเปูาหมายที่กาหนด

๒

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ 7๐ ของเปูาหมายที่กาหนด

๓

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ 8๐ ของเปูาหมายที่กาหนด

๔

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ 9๐ ของเปูาหมายที่กาหนด

๕

ตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ร้อยละ 10๐ ของเปูาหมายที่กาหนด แล้วเสร็จภายในกันยายน
๒๕๖๕

เงื่อนไข:
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง – สานักงานปศุสัตว์อาเภอรายงานผลการดาเนินงาน
การตรวจสถานที่จาหน่ายเนื้อโค ให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองทราบ

4.3-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รอบที่ 2/๒๕6๕)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4.๓ : การรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
น้าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : การกากับดูแลระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นบทบาทภารกิจที่กรมปศุสัตว์
ให้ความสาคัญกับกาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเนื้อสัตว์ที่
ผ่านกระบวนการผลิตและสถานที่จาหน่ายที่ได้ม าตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยกรมปศุสัตว์
จะเพิ่มจานวนสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบครองผู้บริโภคส่วนใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงรักษาสภาพของสถานที่จาหน่ายฯ ที่ได้รับการรับรองให้ มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่ มช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์ ไปยั ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรือ เอกชน รวมถึง ผู้ บ ริโ ภค ให้ ได้ เข้ าถึ งตรา
สัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบการประเมินที่ 2/2565 (เต็ม 5 คะแนน)
ระดับ
คะแนน

ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดาเนินงาน

2

ขยายผลโครงการฯไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีระบบการาจัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตว์เพื่อผลิต
อาหารในองค์กรใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑ แห่ง
ผู้ประกอบการสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ (รายเดี่ยว) รายใหม่ยื่นแบบคาขอเข้าร่วมโครงการฯ
อย่างน้อย ๑ ราย

3

ตรวจประเมินสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ (รายเดี่ยว) รายใหม่ตามหลักเกณฑ์โครงการฯ อย่างน้อย
๑ แห่ง

4

สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ (รายเดี่ยว) รายใหม่ อย่างน้อย ๑ ราย ผ่านเกณฑ์โครงการฯ

5

สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK (รายเดี่ยว) รายใหม่
อย่างน้อย ๑ แห่ง

1

หมายเหตุ : ระดับคะแนนแตละขั้นตอน จะมีคาเทากับ ๑ คะแนน และเปนอิสระตอกัน ดังนั้น หากไมได
ดาเนินการในขั้นตอนใด จะปรับลดคาคะแนน ๑ คะแนน เชน หากดาเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ ๕ แตไมได
ดาเนินการในขั้นตอนที่ ๑ - ๔ ก็จะไดเพียง ๑ คะแนน ไมใชได ๕ คะแนน
เงื่อนไข: การประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการฯ และผลการดาเนินงานโครงการฯดังกล่าวให้ปศุสัตว์
อาเภอส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองทราบ
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง – สานักงานปศุสัตว์อาเภอรายงานผลการดาเนินงานให้
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองทราบ, ใบรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK

5.1-1
รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับข้าราชการ พนักงานราชการสานักงานปศุสัตว์อาเภอ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 2/๒๕65)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 5.1 : การจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลา
น้าหนักผลงาน : ร้อยละ ๒๐
คาอธิบายตัวชี้วัด : การจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการ ส านั ก งานปศุ สั ตว์ จั งหวัด ระยองจะจั ดเก็ บข้อ มูล วัน ลาปุ ว ย ลากิจ สาย และขาดราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ รวบรวมจัดทาเป็นบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาประจาปี
ซึ่งจะนาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบ (1 เมษายน ๒๕65 – 30 กันยายน
2565) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและตามแบบที่
กาหนด จึงให้สานักงานปศุสัตว์อาเภอจัดส่งข้อมูลต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2/2565
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดาเนินงาน
๑

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๑ ครั้ง

๒

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๒ ครั้ง

๓

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๓ ครั้ง

๔

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๔ ครั้ง

๕

จัดส่งบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลาภายในวันที่ ๒5 ของเดือน ๕ ครั้ง

เงื่อนไข : ระยะเวลาดาเนินการ ๑ เมษายน ๒๕65 ถึง 30 กันยายน ๒๕65 (๖ เดือน) ใช้วันที่ลงรับเอกสาร
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ส่งข้อมูลการจัดทาบัญชีงบเดือนวันทาการและวันลา ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ทีฝ่ ุายบริหารทั่วไป
เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป

