รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลีย้ งสัตวใหมรี ะบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวทเี่ หมาะสม
น้ําหนักตัวชี้วัด : รอยละ ๔
คําอธิบายตัวชี้วัด :
- เกษตรกรที่ไดรับการอบรมระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม หมายถึงจํานวนเกษตรกร
ที่เขารับการอบรมระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมโดยที่ปรึกษาของเกษตรกร
- ฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม หมายถึง ฟารมที่ไดรับการรับรองฟารมที่มี
ระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม (ฟป.๔) การรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และ
การเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) รูปแบบไฟล Microsoft Excel และรายงานภาพตัวอยางฟารมที่ไดรับการรับรอง
อยางนอยจังหวัดละ ๓ ฟารม รูปแบบไฟล Microsoft Word ปงบประมาณละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ใหสํานักงานปศุสัตวเขตและสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรค
สัตว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส gfmreport@dld.go.th
- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม (ฟป.๔) คือ รายงานรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP) หรือหลักสูตรฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยง
สัตวที่เหมาะสม (GFM) หรือผูที่ไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาของเกษตรกร
- การรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) คือ รายงานรายชื่อ
เกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีอยูทั้งหมด ณ ปจจุบัน (ตุลาคม2561-ปจจุบัน) โดยคิดจาก
จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะรับรองปจจุบัน = จํานวนเกษตรกรที่มีสถานะการรับรองสะสมกอนหนา + รับรองใหม
(ไมรวมฟารมที่ ยกเลิก เพิกถอน และขาดการตออายุ)
- รอยละของเกษตรกรที่ไดรับอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม
หมายถึง จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP) หรือหลักสูตรฟารม
ที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) หรือผูที่ไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาของเกษตรกร
รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการอบรม =

เกษตรกรที่ผานการอบรม 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/ไดรับคําปรึกษา
เปาหมายการอบรม



๑๐๐

- รอ ยละของฟารม ที่ ไ ด รั บ การรับ รองฟารม ที่มี ร ะบบการปอ งกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เ หมาะสม
หมายถึง จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมจากกรมปศุสัตว
เทียบกับจํานวนเปาหมายทั้งหมด (รับรองใหมและรับรองตออายุ)
รอยละของฟารมที่ไดรับการรับรอง =

ฟารมที่ไดรับการรับรอง
เปาหมายการรับรอง

 ๑๐๐

๒
เกณฑการใหคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) รอบ ๑/๒๕๖๓
คะแนน

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน

สวนที่ ๑ การสงรายงาน โดยสงขอมูลทาง gfmreport@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
รายงานการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) (๐.๕ คะแนน)
๑

รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม (ฟป.๔) (๐.๒๕ คะแนน)
รายงานภาพตัวอยางฟารมที่ไดรับการรับรอง (๐.๒๕ คะแนน)

สวนที่ ๒ ตัวเลขตรงกัน
๑

ตัวเลขผลการดําเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.๔ และ ฟป.๖.๑
เปนตัวเลขที่ตรงกัน

สวนที่ ๓ ผลการดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM
๑

ดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM ≥ รอยละ ๕๐ ของเปาหมาย **

สวนที่ ๔ ผลการดําเนินการรับรองฟารมGFM
๐.๕

ดําเนินการรับรองฟารมGFM < รอยละ ๓๕ ของเปาหมาย ***

๑.๐

ดําเนินการรับรองฟารมGFM ≥ รอยละ ๓๕ ของเปาหมาย ***

๑.๕

ดําเนินการรับรองฟารมGFM ≥ รอยละ 45 ของเปาหมาย ***

๒

ดําเนินการรับรองฟารมGFM ≥ รอยละ 50 ของเปาหมาย ***

๓
เกณฑการใหคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน) รอบ ๒/๒๕๖๓
คะแนน

คาเปาหมายผลงาน / รายละเอียดดําเนินงาน

สวนที่ ๑ การสงรายงาน โดยสงขอมูลทาง gfmreport@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
รายงานการรับรองฟารมที่มีระบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมสะสม (ฟป.๖.๑) (๐.๕ คะแนน)
๑

รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมรวมทั้งป (ฟป.๔) (๐.๒๕ คะแนน)
รายงานภาพตัวอยางฟารมที่ไดรับการรับรอง (๐.๒๕ คะแนน)

สวนที่ ๒ ตัวเลขตรงกัน
๑

ตัวเลขผลการดําเนินงานในระบบ E-operation และแบบรายงาน ฟป.๔ และ ฟป.๖.๑
เปนตัวเลขที่ตรงกัน

สวนที่ ๓ ผลการดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM
๑

ดําเนินการอบรมเกษตรกรGFM = รอยละ ๑๐๐ ของเปาหมาย **

สวนที่ ๔ ผลการดําเนินการรับรองฟารมGFM
๐.๕

ดําเนินการรับรองฟารมGFM < รอยละ 70 ของเปาหมาย ***

๑.๐

ดําเนินการรับรองฟารมGFM ≥ รอยละ 70 ของเปาหมาย ***

๑.๕

ดําเนินการรับรองฟารมGFM ≥ รอยละ 90 ของเปาหมาย ***

๒
หมายเหตุ :

ดําเนินการรับรองฟารมGFM = รอยละ 100 ของเปาหมาย ***

น้ําหนักตัวชี้วัด(รอยละ)
เปาหมายสุกร (จังหวัดเสี่ยง)
เปาหมายทั่วไป
จังหวัดทีม่ คี วามเสี่ยงสูง และสูงมากตอโรคอหิวาต
2
2
แอฟริกาในสุกร
จังหวัดอื่นๆ
4
- จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากตอโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร คือ สระแกว บุรีรมั ย ศรีสะเกษ สุรินทร
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร เลย หนองคาย เชียงราย นาน พะเยา แมฮองสอน ตาก
**เปาหมาย หมายถึง เปาหมายการอบรมตามที่สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวกําหนด รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
*** เปาหมาย หมายถึง เปาหมายการรับรองใหม และการรับรองตออายุร วมทุก ชนิดสัตว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

๔
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล /หลักฐานอางอิง
- แบบรายงานการรับรองฟารมที่มรี ะบบการปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (ฟป.๖.๑)
- แบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไดรบั การอบรม (ฟป.๔)
- แบบรายงานภาพตัวอยางฟารมที่ไดรบั การรับรอง
- ขอมูลจากระบบบริห ารการปฏิบัติง านกรมปศุสัตว (e-Operation)
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพัทธหทัย พิพัฒนธนากิจ เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 4114-5
ผูจัดเก็บขอมูล
: นางธิตินันท สุขนิวัฒนชัย
เบอรโทรศัพท : 02 653 4444 ตอ 4114-5

