
การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกรมปศสุตัว ์



การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1. ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์
2. ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรับการชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร 
3. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) 
4. ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่
5. การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) สนิคา้เกษตรทีส่ าคญั
6. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการน ้า

6.1 รอ้ยละของพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าตามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่ใีนแตล่ะปี
7. จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมแ่ละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ี
8. จ านวนตัวอยา่งทีไ่ดรั้บการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ขึน้ 
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การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

9. การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั งานบรกิาร : ใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เลีย้งสตัว์ 15

10. การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 15

แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของไทย (5.3 5.4)
การพฒันาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก (7.17.2)
การฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน(10.2 10.3)

• ยทุธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน
• ยทุธศาสตร์ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน

• แผนแม่บทด้านการเกษตร (3)
• แผนแม่บทด้านเศรษฐกิจฐานราก (16)
• แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยัง่ยืน (18)
• แผนแม่บทด้านผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (8) 
• การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ (20)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของ
กรมปศสุตัว ์

2

แผนการปฏริปูประเทศ

• ด้านเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรมลูค่าสงู)

1 2 3

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ
สนิคา้เกษตรตลอดโซอ่ปุทาน

เพิม่ความสามารถในการแขง่ขัน
ภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

สรา้งความเขม้แข็งใหก้บั
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

4

บรหิารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้ม
อยา่งสมดลุและย่ังยนื

2. ระบบการขึน้
ทะเบยีน
เกษตรกรและ
การขอรับการ
ชว่ยเหลอืดา้น
การเกษตร

8. พืน้ที่
ชลประทา
นเพิม่ขึน้
ไม่นอ้ย
กวา่ (ไร่)

9.1 รอ้ยละของพืน้ที่
บรหิารจัดการน ้า
ในเขต 
ชลประทาน 
(Cropping 
Intensity)

4. ผลการ
ด าเนนิงาน
ตามแนวทาง
สง่เสรมิ
เกษตร แปลง
ใหญ่

6. รอ้ยละของ
สหกรณ์ทีม่ ี

ความเขม้แข็ง
อยูใ่นระดบัชัน้ 
1 และระดบัชัน้
2

1. ระบบรับรอง
มาตรฐานสนิคา้
เกษตร (GAP) 
พชื ประมง ปศุ
สตัว์

3. รายไดเ้งนิสด
สทุธทิางการเกษตร
ของเกษตรกรเฉลีย่
ตอ่ครัวเรอืนเพิม่ขึน้ 
(บาท/ครัวเรอืน/ปี)

5. การพัฒนา
มาตรฐานขอ้มูล
กลาง (Data 
Standard) 
สนิคา้เกษตรที่
ส าคญั

9.2 จ านวน
ปรมิาณน ้าเก็บ
กกัทีเ่พิม่ขึน้ 
(ลา้นลูกบาศก์
เมตร)

9.3 ปรมิาณฝน
จากการปฏบิตักิาร
ฝนหลวงในพืน้ที่
การเกษตร (ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร)

9.4 ปรมิาณฝน
จากการปฏบิตั ิ
ฝนหลวงใน
เขือ่นและ อา่ง
เก็บน ้า (ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร)

7. รอ้ยละของ
วสิาหกจิชมุชนมี
ความเขม้แข็งมี
ผลการประเมนิ
ศกัยภาพใน
ระดบัดี



สรปุการเสนอตวัชีว้ดัของกรมปศสุตัว ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดบั ชือ่ตวัชีว้ดั น า้หนกั

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/
แผน 12 /แผนการปฏริูปประเทศ/

นโยบายรฐับาล/อืน่ ๆ

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) (รอ้ยละ 70)

1 ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์ 10 ⁻ Agenda ตามมตคิรม.
⁻ แผนปฏริปู ดา้นเศรษฐกจิ กจิกรรมปฏริปูที ่1
⁻ Joint KPI

2 ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรับการชว่ยเหลอืดา้น
การเกษตร 

10 ⁻ Agenda ตามมตคิรม.
⁻ แผนพัฒนารัฐบาลดจิทิัล
⁻ Joint KPI

3 รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่
ครัวเรอืนเพิม่ขึน้ (บาท/ครัวเรอืน/ปี) 

10 ⁻ แผน 12 ยทุธศาสตรท์ี ่3
⁻ แผนปฏริปูฯ ดา้นเศรษฐกจิ กจิกรรมปฏริปูที ่1
⁻ นโยบายรัฐบาล ดา้นที ่5 และ 7
⁻ ภารกจิหลักของสว่นราชการ
⁻ Joint KPI

4 ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่ 15 ⁻ แผนแมบ่ทฯ ประเด็นการเกษตร
⁻ แผน 12 ยทุธศาสตรท์ี ่3
⁻ แผนปฏริปูฯ ดา้นเศรษฐกจิ กจิกรรมปฏริปูที ่1
⁻ นโยบายรัฐบาล ดา้นที ่5 และ 7
⁻ ยทุธศาสตร ์กษ.
⁻ ภารกจิหลักของสว่นราชการ
⁻ Joint KPI

5 การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) สนิคา้
เกษตรทีส่ าคญั

10 ⁻ แผนแมบ่ทฯ ประเด็นการเกษตร แผนยอ่ยการพัฒนาระบบนเิวศการเกษตร
⁻ แผน 12 ยทุธศาสตรท์ี ่3
⁻ แผนปฏริปูฯ ดา้นเศรษฐกจิ กจิกรรปฏริปูที ่1
⁻ นโยบายรัฐบาล ดา้นที ่5
⁻ ยทุธศาสตร ์กษ.
⁻ ภารกจิหลักของสว่นราชการ
⁻ Joint KPI



4

ล าดบั ชือ่ตวัชีว้ดั น า้หนกั

ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/
แผน 12 /แผนการปฏริูปประเทศ/

นโยบายรฐับาล/อืน่ ๆ

6 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการน ้า
6.1 รอ้ยละของพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าตามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่ี
ในแตล่ะปี

5 ⁻ แผนแมบ่ทฯ ประเด็นการเกษตร แผนยอ่ยการพัฒนาระบบนเิวศการเกษตร
⁻ แผน 12 ยทุธศาสตรท์ี่ 4

7 จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีไ่ดรั้บการพัฒนา
ใหมแ่ละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ี

5 ⁻ แผนแมบ่ทดา้นการเกษตร
⁻ แผนการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ
⁻ นโยบาลรัฐบาล ดา้นที ่5
⁻ ภารกจิหลักของสว่นราชการ

8 จ านวนตัวอยา่งทีไ่ดรั้บการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศุ
สตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ขึน้ 

5 ⁻ แผนแมบ่ทดา้นการเกษตร
⁻ แผนการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ
⁻ นโยบาลรัฐบาล ดา้นที ่5
⁻ ภารกจิหลักของสว่นราชการ

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (potential Base) (รอ้ยละ 30)

9 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั
งานบรกิาร : ใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เลีย้งสตัว์

15 ⁻ การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ
⁻ นโยบายรัฐบาล ดา้นที ่4

10 การประเมนิสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 15 ⁻ การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครัฐ
⁻ มต ิครม.

รวม 100

สรปุการเสนอตวัชีว้ดัของกรมปศสุตัว ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายละเอยีดตวัชีว้ดัของกรมปศสุตัว ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. ระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว ์

6

ตวัชีว้ดัใหม่ น า้หนกั
10

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค าอธบิาย

• เป็นการวดัความส าเร็จในการขบัเคลือ่นการใหบ้รกิารประชาชนผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Service) ใน 12 งานบรกิารส าคญั ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่
3 ส.ค. 64

• ลกัษณะงานบรกิาร : ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว ์เป็นระบบใหก้ารรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) แบบ End-to End Process อยูบ่น 
ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้แตก่ารยืน่ค าขอจนไดรั้บการรับรอง GAP ซึง่เกษตรกรจะไดรั้บความสะดวกและงา่ยในการยืน่ขอรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร GAP ในทกุ
ประเภทสนิคา้ รวมทัง้เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการ ในการตรวจสอบขอ้มลูใบรับรองมาตรฐาน GAP เพือ่ใชป้ระกอบการสง่ออกและตรวจสอบยอ้นกลบัสนิคา้ 
(traceability) ท าใหส้นิคา้เกษตรสง่ออกไดม้ากขึน้ สรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ โดยการพัฒนาระบบจะมกีารเชือ่มโยงขอ้มลู และระบบบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่การแลกเปลีย่น 
ตรวจสอบขอ้มลูสนิคา้เกษตร ซึง่จะท าใหข้อ้มลูเกษตรกรมคีวามถูกตอ้งและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั แพลตฟอรม์เดยีวกนัของทกุหน่วยงาน

• เป็นงานบรกิารตามแผนการปฏริูปประเทศ ดา้นเศรษฐกจิ : เกษตรมลูคา่สงู

เง ือ่นไขการประเมนิ :
1. หนว่ยงานเจา้ภาพหลกัจดัสง่ Roadmap (ทีผ่า่นความเห็นชอบจากหวัหนา้สว่นราชการ/หนว่ยงานทีเ่ป็นหนว่ยงานเจา้ภาพหลกั) และแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในระบบ e-SAR ภายในเดอืนธนัวาคม 2564
2. การรายงานผลรอบ 12 เดอืน ก าหนดใหห้นว่ยงานเจา้ภาพหลกั รายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารรายปี (ในภาพรวม) ระบุผลผลติ หรอื

ความกา้วหนา้/ผลส าเร็จการด าเนนิการของแตล่ะหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบุไว ้ 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2564

ผลการด าเนนิงาน แนวทางการพัฒนา ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชืสวน ( ตวัชีว้ดั Monitor)

เป้าหมายการพฒันา

ปีงบ
ประมาณ

2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย

ประชาชนสามารถยืน่ค าขอรับรอง
มาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื 
ประมง ปศสุตัว ์ผา่นระบบออนไลน์

ออกใบอนุญาต มาตรฐานสนิคา้
เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์

ผา่นระบบออนไลน์

เชือ่มโยงระบบรับรองมาตรฐาน
สนิคา้เกษตร (GAP) 
พชื ประมง ปศสุตัว์

เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยกระดบัการใหบ้รกิารระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้
เกษตร (GAP) ดา้นพชื ประมง ปศสุตัว ์ในรูปแบบ
e-Service

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

แผนการพัฒนาระบบ e-Service ในระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2567)

มาตรฐานแบบฟอรม์ขอรับบรกิาร GAP 
และ มาตรฐานแบบฟอรม์ใบรับรอง GAP

ใหบ้รกิาร e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้
เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์
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เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

แผนการพัฒนาระบบ e-Service ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
2567)
และชดุขอ้มลูมาตรฐานระบบรับรองมาตรฐสนิคา้เกษตร (GAP)

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) จัดท ากรอบแนวทางการพฒันาระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื 
ประมง ปศสุตัว์

2) ส ารวจงานบรกิาร GAP ขอทกุหน่วยงาน โดยส ารวจ ความกา้วหนา้การพัฒนา
ระบบ e-Service แผนพัฒนาของกรม/หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ

3) หารอื แนวทางการพฒันาระบบ e-Service รว่มกบั ส านักงาน ก.พ.ร. เพือ่น า
ระบบ Biz Portal มาสนับสนุนการพัฒนา

4) ก าหนด ระบบระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์
ทีจ่ะตอ้งพัฒนาในรปูแบบ e-Service ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5) ก าหนดมาตรฐานแบบฟอรม์ขอรับบรกิาร มาตรฐานกระบวนการตรวจรับรอง
มาตรฐาน และมาตรฐานแบบฟอรม์ใบรับรอง GAP

ชือ่ตวัชีว้ดั : 1. ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์

1.หน่วยงาน
หลัก

มกอช. หน่วยงาน
สนับสนุน

กข./ปม./ปศ./กวก./กสก./สปก./มม./สป.กษ.

2.ประเภท
ตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดัเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายกลาง

3.ชือ่เอกสารประกอบ : -

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

ใหบ้รกิาร e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง 
ปศสุตัว์

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

พัฒนาโปรแกรมตน้แบบ (Prototype Program) 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) หารอืหน่วยงาน และ ส านักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบ ทางดา้น
เทคนคิ

2) ออกแบบระบบ GAP ตามแผนงานทีห่น่วยงานก าหนด/ทีพ่ัฒนาผา่น
ระบบ Biz portal

3) พัฒนาโปรแกรมระบบรับรองมาตรฐสนิคา้เกษตร (GAP)
4) ทดสอบการใชง้าน โปรแกรมตน้แบบ (Prototype Program) และแกไ้ข

โปรแกรมตามขอ้เสนอการใชง้าน
5) ใหบ้รกิาร e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื 

ประมง ปศสุตัว์

เกณฑก์ารประเมนิปี 65

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

แผนการพัฒนาระบบ e-
Service ในระยะ 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -
2567)

มาตรฐานแบบฟอรม์ขอรับ
บรกิาร GAP และ มาตรฐาน
แบบฟอรม์ใบรับรอง GAP

ใหบ้รกิาร e-Service ระบบ
รับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
(GAP) พชื ประมง ปศสุตัว์

เงือ่นไข : การพัฒนาระบบ e-Service จะด าเนนิการตาม
แผนงาน/งบประมาณของหน่วยงานและ การพัฒนาที่
ระบบ Biz portal สนับสนุน

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน
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Road map การพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว ์

ก าหนดวธิพีฒันาระบบ
e-Service

1) กรมเป็นผูพ้ัฒนาฯ

2) พัฒนาผา่น Biz portal

•พัฒนาโดย IT ของกรม 
หรอืมแีผนงาน/งบประมาณ 
รองรับ

•หารอืกบั ส านักงาน ก.พ.ร.
ในแตล่ะปีจะสามารถพฒันา
ไดก้ีร่ะบบ

วางแผนการพฒันาระบบ
e-Service

3) ส ารวจงานบรกิาร GAP 
ทัง้หมด

•แผนพัฒนา e-Service ของ
กรม/หน่วยงานรับผดิชอบ/
ผูรั้บผดิชอบ

5) จัดท ามาตรฐานขอ้มลู

•มาตรฐานแบบฟอรม์ขอรับ
บรกิาร GAP
•มาตรฐานกระบวนการตรวจ
รับรองมาตรฐาน GAP
•มาตรฐานแบบฟอรม์
ใบรับรอง GAP

4) ก าหนดขอบเขตการ
พัฒนาระบบ e-Service 
(GAP)

พฒันาระบบ
e-Service

6) พัฒนาระบบ e-Service

•กรมพัฒนาระบบ e-Service
• พัฒนาผา่นระบบ Biz portal

7) ใหบ้รกิารประชาชน

ใหบ้รกิารระบบ e-Service 
(แยกตามระบบทีพ่ัฒนา)

ใหบ้รกิารประชาชน

เป้าหมาย : ประชาชนสามารถยืน่ขอรบัรองมาตรฐานและรบัใบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) 

พชื ประมง ปศสุตัว ์ผา่นชอ่งทางบรกิารเดยีว

ปีงบ
65

ปีงบ
66

วางแผนการพฒันาระบบ
e-Service

1) ส ารวจความกา้วหนา้
งานบรกิาร GAP ทัง้หมด

•แผนพัฒนา e-Service ของ
กรม/ความกา้วหนา้ของแต่
ละงานบรกิาร

3) ก าหนดมาตรฐานการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลู

•ก าหนดมาตรฐาน API เพือ่
เชือ่มตอ่ขอ้มลูผา่นระบบ Biz 
portal
• พัฒนาระบบเชือ่มตอ่ขอ้มลู

2) ก าหนดขอบเขตการ
พัฒนา
ระบบ e-Service (GAP)

พฒันาระบบ
e-Service

4) พัฒนาระบบ e-Service

•กรมพัฒนาระบบ e-Service
•พัฒนาผา่นระบบ Biz portal

5) ใหบ้รกิารประชาชน

• ใหบ้รกิารระบบ e-Service 
(แยกตามระบบทีพ่ัฒนา)

• ใหบ้รกิารระบบ e-Service
(ผา่นระบบ Biz portal)

ใหบ้รกิารประชาชน
ปีงบ
67

ด าเนนิข ัน้ตอนเหมอืน
ปี 66
โดยพัฒนาระบบ e-
Service และเชือ่มโยง
ขอ้มลู เขา้สูร่ะบบ Biz 
portal ใน่สว่นงานที่
เหลอื

เงือ่นไข: การพัฒนาและ
เชือ่มโยงระบบในแตล่ะ
ปีงบประมาณขึน้อยูก่บั 
งบประมาณของกรม 
และการสนับสนุนจาก
ระบบ Biz portal
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ข ัน้ตอนการพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว ์

ระบบ GAP 
ของทกุ
กรม

พัฒนาเป็นระบบ
e-Service แลว้

ยังไมไ่ดพั้ฒนาเป็น
ระบบ

e-Service

หน่วยงานพัฒนา
e-Service เอง

ตอ้งการพัฒนาโดย
ใช ้

Biz portal

พัฒนาจบ
กระบวนการแลว้

พัฒนาเพิม่เตมิโดย
กรมเป็นผูพั้ฒนาเอง

ตอ้งการพัฒนาระบบ
เพิม่เตมิ

โดยใช ้Biz portal

e-Service
ทีห่น่วยงานพัฒนาเอง

e-Service
ทีพั่ฒนาโดย Biz portal

เชือ่มโยงขอ้มลูเขา้
สูร่ะบบ Biz portal
จัดเก็บขอ้มลูไวท้ี่

มกอช.

1) ใหบ้รกิารผา่นระบบทีห่น่วยงานพัฒนา (แยกตามกรม)
2) ใหบ้รกิารผา่นระบบ Biz portal (ประชาชนสามารถยนืค าขอ
รับรอง พชื ประมง ปศสุตัว ์ไดใ้นครัง้เดยีว)

มาตรฐานแบบฟอรม์ขอรับบรกิาร GAP

มาตรฐานแบบฟอรม์ใบรับรอง GAP

มาตรฐานกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
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แบบฟอรม์ แสดงชือ่งานบรกิาร GAP ทีพ่ฒันาเป็นระบบ e-Service ของหนว่ยงาน : กรมปศสุตัว ์

ชือ่งานบรกิาร GAP ของกรม

พัฒนาเป็นระบบ e-Service แลว้

ยังไมไ่ดพั้ฒนาเป็นระบบ e-
Service

หน่วยงานพัฒนา e-Service เอง

ตอ้งการพัฒนาโดยใช ้Biz portal

พัฒนาจบกระบวนการแลว้

พัฒนาเพิม่เตมิโดยกรมเป็นผูพั้ฒนาเอง

ตอ้งการพัฒนาระบบเพิม่เตมิ โดยใช ้

Biz portal

1) ชือ่ระบบงานที ่1 BLSC e-
inspect

1) ชือ่ระบบงานที ่1 BLSC e-
inspect

1) ชือ่ระบบงานที ่1 Livestock GAP e-service
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แบบส ารวจสถานะการปรบัเปลีย่นงานบรกิารระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) 
พชื ประมง ปศสุตัว ์ไปสูร่ะบบ e-Service

หน่วยงาน : กรมปศสุตัว์

ชือ่ผูป้ระสานงานกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร : นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส เบอรโ์ทร : 084-099-9916

ชือ่งาน
บรกิาร

มกีาร
เชือ่มโยง
งาน
บรกิาร 
ภายนอก 
(ระบชุือ่
งานที่
เชือ่ม)

พฒันาเป็นระบบ e-Service แลว้
ยงัไมไ่ดพ้ฒันาเป็น
ระบบ e-Service

มคีวาม
ตอ้งการจะ
ใชร้ะบบ

Biz 
Portal 
หรอืไม่

ชือ่ผู ้
ประสาน
งานดา้น

GAP,
หนว่ยงาน 
และเบอร์
ตดิตอ่

ชือ่ผู ้
ประสานงาน
ดา้น IT, 
หนว่ยงาน 
และเบอร์
ตดิตอ่

หมาย
เหตุ

Level
ปี 64

มแีผน
พัฒนา
เพิม่เตมิ
ในปี และ
เป้าหมาย

Level

มกีารจัดตัง้
งบประมาณ
ในปี

มี
แผนพัฒนา

เป็น 
e-Service
ในปี 

หรอืไมม่ี
แผนพัฒนา

มกีาร
จัดตัง้งบ
ประมาณ
ในปี

Livestock 
GAP e-
service

ระบบ
ใบรับรอง
สตัวแพทย์
ผูค้วบคมุ
ฟารม์ บน
Biz Portal

L0 - - ปี 2565
เป้าหมาย

L3

- ตอ้งการ นายธติ ิ
อันตรเสน

ส านักพัฒนา
ระบบและ
รับรอง
มาตรฐาน
สนิคา้
ปศสุตัว์

โทร. 088-
521-5773

1. นางสวุรรณี
กาญจนภสูติ 
2. นางสาว
ภานุตา 
บนุนาค

ศนูย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่สาร

โทร. 02-653-
4444 ตอ่ 
2331,2342

มกีาร
ก าหนด
แผนการ
พัฒนา
ในระบบ
Biz Portal 
ปี 2565
แลว้

Level 1 : ประชาชนสามารถยืน่ขอรับบรกิารผา่นระบบออนไลน ์

Level 2 : ประชาชนสามารถยืน่ช าระคา่บรกิารผา่นระบบออนไลน์

Level 3 : ออกใบรับรองผา่นระบบออนไลน์
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แผนการพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) พชื ประมง ปศสุตัว ์(มกอช.)
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แผนการด าเนนิการก าหนดหลกัเกณฑต์วัชีว้ดั e-Service ระบบรบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) 
พชื ประมง ปศสุตัว ์ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค.
64

1.ประชมุ
หารอื

หน่วยงาน
เพือ่ก าหนด
เป้าหมาย
การพัฒนา
รว่มกัน

2.ประชมุหารอื
ส านักงาน 
ก.พ.ร. เพือ่
ก าหนดแนว
ทางการน า
ระบบ Biz 
Portal
มาใชง้าน

พ.ย.64

3.จัดท า
แผนปฏบิัตกิาร 
และ Roadmap
ระบบรับรอง
มาตรฐาน
สนิคา้เกษตร 
(GAP) พชื 

ประมง ปศสุตัว์

4. เสนอ
แผนปฏบิัต ิ
การ และ 

Roadmap 
ตอ่หัวหนา้
สว่น

ราชการ/
หน่วยงานที่
เป็นเจา้ภาพ
หลัก

5. บันทกึ
แผนปฏบิัต ิ
การและ 

Roadmap 
ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
ในระบบ 
e-SAR

6.ตดิตามผลการ
ปฏบิัตงิานรอบ 6

เดอืน

7.ตดิตามผลการ
ปฏบิัตงิานรอบ 9

เดอืน

8.ตดิตามผลการ
ปฏบิัตงิานรอบ 
12เดอืน

กรณีที่
หน่วยงานตอ้ง
ใชง้บประมาณ
ในการพัฒนา
ระบบ ตอ้ง
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
เหลอืจา่ยปี 

65
หรอืจัดท าค า
ของบประมาณ

ปี 67

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธ.ค.
64

ม.ีค.
65

ม.ิย.
65

ก.ย.
65



2. ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร 

14

ตวัชีว้ดัใหม่ น า้หนกั
10

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เง ือ่นไขการประเมนิ :
1. หนว่ยงานเจา้ภาพหลกัจดัสง่ Roadmap (ทีผ่า่นความเห็นชอบจากหวัหนา้สว่นราชการ/หนว่ยงานทีเ่ป็นหนว่ยงานเจา้ภาพหลกั) และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

พ.ศ. 2565 ในระบบ e-SAR ภายในเดอืนธนัวาคม 2564
2. การรายงานผลรอบ 12 เดอืน ก าหนดใหห้นว่ยงานเจา้ภาพหลกั รายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารรายปี (ในภาพรวม) ระบผุลผลติ หรอืความกา้วหนา้/

ผลส าเร็จการด าเนนิการของแตล่ะหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีร่ะบไุว ้ 

ค าอธบิาย

นยิาม : ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร หมายถงึ การพัฒนาระบบการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกร ทางดา้น พชื สตัว ์ประมง และหมอ่นไหม  เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถสง่ค า
ขอเพือ่ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ได ้
รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน : การพัฒนาระบบการขึน้ทะเบยีนของเกษตรกรของหน่วยรับขึน้ทะเบยีน ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางดา้นพชื สตัว ์
ประมง และหมอ่นไหม ใหเ้กษตรกรทีจ่ะขึน้ทะเบยีนเกษตรกร สามารถยืน่ค าขอเพือ่ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผา่นระบบออนไลน์ได ้
รวมทัง้ การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer One) ไปสูก่ารเปิดผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) เพือ่ใหบ้รกิารหน่วยงานน าไปประกอบการพจิารณา
ชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร
แหลง่ทีม่าของขอ้มูล : กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมปศสุตัว ์กรมประมง กรมหมอ่นไหม ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของหน่วยงานและ
เพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารประชาชน ใหไ้ดรั้บความ
สะดวกในการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร และการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูเกษตรกรกลางใหแ้กห่น่วยงาน
เพือ่การชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร 

แผนการด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ 2565 2566

คา่เป้าหมาย

พัฒนาระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให ้
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนผา่นระบบออนไลน์

พัฒนาระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให ้
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนผา่นระบบออนไลน์
และสามารถออกเอกสารการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
ในรูปแบบไฟลไ์ด ้

ข ัน้ตอนการท างาน
1. พัฒนาระบบการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผา่น
ระบบออนไลน ์โดยหน่วยงานรับขึน้ทะเบยีนสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ

2. ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรออนไลน ์ทางดา้นพชื 
สัตวป์ระมง และหมอ่นไหม สามารถใหบ้รกิารเกษตรกร
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผา่นระบบออนไลน์

3. การใหบ้รกิารขอ้มลูทีร่ับผดิชอบของหน่วยรับขึน้
ทะเบยีนแกเ่กษตรกรเพือ่ขอรับการชว่ยเหลอืดา้น
การเกษตร

4. พัฒนาระบบการใหบ้รกิารขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(FarmerOne) ไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ 
(OpenData) เพือ่ใหห้น่วยงานน าไปประกอบการ
พจิารณาเพือ่ชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

โปรแกรมตน้แบบ
ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร

ใหบ้รกิารระบบฐานขอ้มลู
เกษตรกรกลาง 
(Farmer One)

ประยกุตใ์ชข้อ้มลู ระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer One) อาทิ
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบคุคลกบั
ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์
- การจัดท าประวตักิารใชท้ีด่นิ 
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร
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ชือ่ตวัชีว้ดั : ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรับการชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร

1.หน่วยงานหลัก สศก. หน่วยงานสนับสนุน ปม./ปศ./มม./กสก./สป.กษ

2.ประเภท
ตัวชีว้ัด

ตัวชีว้ัดเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายกลาง แยกขัน้ตอน

3.ชือ่เอกสารประกอบ : -

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

ประยกุตใ์ชข้อ้มลู ระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer One) อาทิ
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบคุคลกบัฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์
- การจัดท าประวตักิารใชท้ีด่นิ 
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

อบรมการใชง้านและทดสอบระบบ (ปม./มม./กสก.)
ทดสอบระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์(ปศ.) 
ด าเนนิการพัฒนาระบบฯ (สศก.)

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1. สศก.

ด าเนนิการพัฒนาระบบฯ อาทิ
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบคุคลกบัฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์
- การจัดท าประวตักิารใชท้ีด่นิ 
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร

2. ปม./
มม./
กสก.

1. อบรมการใชง้านระบบ
2. ทดสอบและปรับปรุงระบบฯ

3. ปศ.
1. ทดสอบระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์
2. เปิดใหบ้รกิารระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

ออกแบบพัฒนาระบบ และพัฒนาระบบสว่นการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนออนไลน์ (ปม./
มม./กสก.) พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์(ปศ.) 
การจัดซือ้จัดจา้ง ศกึษาความตอ้งการ และออกแบบพัฒนาระบบฯ (สศก.) 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1. สศก.
1.ก าหนดกรอบการด าเนนิการระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
2.ก าหนดความตอ้งการของระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
3.ออกแบบระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร

2. ปม./
มม./
กสก.

1. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ workflow หนา้จอการกรอกขอ้มลู
2. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ รูปแบบรายงาน และระบบ e-form
3. พัฒนาระบบสว่นการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนออนไลน์

3. ปศ.
1. ศกึษา วเิคราะห ์กระบวนการขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

4. 
สป.กษ.

1. ประชมุก าหนดเพือ่ ก าหนดเป้าหมาย หลกัเกณฑต์วัชีว้ดั การพัฒนา
ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรับการชว่ยเหลอืดา้น
การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ก าหนดเป้าหมายกรอบการ ด าเนนิการ ในการพัฒนาระบบฯ ในชว่ง 6
เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน
3. ก าหนด  Action Plan และ Road Map ในการพัฒนาระบบ ฯ ในระยะ 
3 ปีเพือ่จัดสง่ส านักงาน ก.พ.ร.
4. ร่วมหารอืแนวทางพัฒนาระบบฯ ระหวา่งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ กับ 
ส านักงาน ก.พ.ร.
5. ตดิตามผลการด าเนนิการในรอบ 6 เดอืน
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หนว่ยงาน
ผลผลติรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค. - ธ.ค. 64)

ไตรมาสที ่2
(ม.ค. - ม.ีค. 65)

ไตรมาสที ่3
(เม.ย. - ม.ิย. 65)

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค. - ก.ย. 65)

ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งฯ - ลงนามในสญัญาจัดซือ้จัดจา้งฯ
- ศกึษาความตอ้งการของระบบ 
- ออกแบบการพัฒนาระบบ

ด าเนนิการพัฒนาระบบฯ อาทิ
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูบคุคลกบัฐานขอ้มลูทะเบยีน
ราษฎร์
- การจัดท าประวตักิารใชท้ีด่นิ
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร

สง่มอบและเปิดใชง้านระบบฐานขอ้มลู
เกษตรกรกลาง
(Farmer One) อาทิ
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูบคุคล
กบัฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร์
- การจัดท าประวตักิารใชท้ีด่นิ 
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร

กรมประมง/
กรมหมอ่นไหม/กรม
สง่เสรมิการเกษตร

ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ 
workflow หนา้จอการกรอก
ขอ้มลู รูปแบบรายงาน และ
ระบบ e-FORM

พัฒนาระบบ และพัฒนาสว่นการ
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯ ออนไลน์

อบรมและทดสอบการใชง้านระบบ
ทัง้สว่นผูใ้ชง้าน และผูด้แูลระบบ 

ตดิตัง้และประกาศใชร้ะบบการยืน่ค าขอขึน้
ทะเบยีนออนไลน์

กรมปศสุตัว์ ศกึษา วเิคราะห ์กระบวนการ
ขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน
เกษตรกร

พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

ทดสอบระบบการตรวจสอบสถานะ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เปิดใชง้านระบบการตรวจสอบสถานะ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

เป้าหมาย Road map ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร

หนว่ยงาน 2565 2566 2567

ส านักงาน

เศรษฐกจิ

การเกษตร

การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer One)
เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูแ่พลตฟอรม์กลาง อาท ิ
- การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูบคุคลกบัฐานขอ้มลู
ทะเบยีนราษฎร์
- การจัดท าประวัตกิารใชท้ีด่นิ 
- การจัดท ากจิกรรมทางการเกษตร

การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเกษตรกร
กลาง (Farmer One) เพือ่เตรยีมความ
พรอ้มเขา้สูแ่พลตฟอรม์กลาง 
ในสว่นของประวัตกิารรับการสง่เสรมิ/
ชว่ยเหลอืจากภาครัฐ

การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเกษตรกร
กลาง (Farmer One) ใหเ้กษตรกร
สามารถยืน่ตรวจสอบสทิธิใ์นการ
ขอรับการชว่ยเหลอื
ดา้นการเกษตร

กรมประมง/

กรมหมอ่น

ไหม/กรม

สง่เสรมิ

การเกษตร

เพือ่พัฒนาระบบการยืน่ค าขอการขึน้ทะเบยีนและปรับปรงุ
ทะเบยีนเกษตรกรผา่นแบบฟอรม์การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
อเิล็กทรอนกิสท์างเว็บไซต ์(e-Form) ส าหรับเกษตรกรราย
ใหมแ่ละรายเดมิแตเ่พิม่แปลง

เพือ่พัฒนาระบบการรับรองและออกใบ
รายงานผลการขึน้ทะเบยีนและปรับปรุง
ทะเบยีนเกษตรกร แบบอเิล็กทรอนกิส์

เพือ่พัฒนาระบบการขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรออนไลน ์เพิม่เตมิ ให ้
เกษตรกรสามารถยืน่ตรวจสอบสทิธิ์
ในการขอรับการชว่ยเหลอืเยยีวยา
จากภยัพบิตัไิด ้

กรมปศสุตัว์ พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ พัฒนาระบบการพมิพเ์อกสารการขึน้
ทะเบยีนเกษตรกรในรปูแบบไฟล์

พัฒนาระบบตรวจสอบสทิธิก์าร
ชว่ยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรผูเ้ลีย้ง
สตัว์

แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและ
การขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร
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หนว่ยงาน การด าเนนิงาน

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

- เกษตรกรรายเดมิ แปลงเดมิ ปรับปรุงขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรผา่นแอปพลเิคชนัสมดุทะเบยีนเกษตรกรดจิทิลั (Farmbook Application) ของกรมสง่เสรมิ
การเกษตร ไดด้ว้ยตนเอง  โดยระบบมคีวามพรอ้มสามารถยกระดบัการใหบ้รกิารทีร่ะดบั L1 คอื ยืน่ค าขอผา่นระบบออนไลน์
- เกษตรกรรายใหม ่แปลงใหม ่หรอื เกษตรกรรายเดมิ แปลงใหม ่ยังไมส่ามารถขึน้ทะเบยีนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรเกษตรกร ผา่นระบบออนไลน ์ได ้
ดว้ยตนเอง อยูร่ะหวา่งการพัฒนาระบบในปี 2565 

กรมประมง เกษตรกรยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน/ค าขอตอ่อายทุะเบยีน/พรอ้มเอกสารหลักฐานผ่านทาง Link ส าหรับการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนและตอ่อาย ุในปี 2565 
ใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนและขอรับความชว่ยเหลอืดา้นประมงผ่านแบบฟอรม์อเิล็กทรอนกิส์

กรมปศสุตัว์ - เกษตรกรรายเดมิปรับปรุงขอ้มลูการเลีย้งสตัว ์ผา่น Mobile Application ใหเ้ป็นปัจจบุนั ปีละ 1ครัง้ หรอื แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีส่ านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ
ปรับปรุงขอ้มลูการเลีย้งสตัวใ์นระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว(์Web App)
และการยกเลกิการเป็นเกษตรกร ตดิตอ่ ณ ส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ เพือ่ขอแจง้ยกเลกิการเป็นเกษตรกร
- เกษตรกรรายใหมล่งทะเบยีนเพือ่ยืน่แบบค ารอ้งขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวผ์า่น Mobile Application

กรมหมอ่นไหม - เกษตรกรหมอ่นไหม สามารถปรับปรุงขอ้มลูการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและทอผา้ไหมของตน ผา่น Mobile Application ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
- การยกเลกิการเป็นเกษตรกรหมอ่นไหม ไดท้ีเ่จา้หนา้ทีศ่นูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ หรอืหมอ่นไหมอาสาในพืน้ที ่ผา่นระบบขึน้ทะเบยีนเกษตรกร
หมอ่นไหม (Web App)
- เกษตรกรรายใหม ่ขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรหมอ่นไหมไดท้ีเ่จา้หนา้ทีศ่นูยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ หรอืหมอ่นไหมอาสาในพืน้ที ่ผ่านระบบขึน้
ทะเบยีนเกษตรกรหมอ่นไหม (Web App) พรอ้มหลกัฐานทีก่ าหนด

ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและการขอรบัการชว่ยเหลอืดา้นการเกษตร

ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ า้
1. เกษตรกรยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน/ค าขอตอ่อายทุะเบยีน/พรอ้มเอกสารหลักฐาน
ผา่นทาง Link ส าหรับการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนและตอ่อาย ุ

2. เจา้หนา้ทีส่ านักงานประมงจังหวดัรับเรือ่งและตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
2.1 หากไมค่รบถว้น แจง้เกษตรกรทราบและใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง
2.2 หากครบถว้นแลว้จงึออกไปตรวจสอบทีต่ัง้ฟารม์ และขอ้มลูการเลีย้ง

3. เสนอประมงจังหวดัพจิารณา เพือ่พจิารณาอนุมัตคิ าขอ
3.1 อนุมัตคิ าขอขึน้ทะเบยีน/ตอ่อายทุะเบยีน เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูลงระบบ 

Fisheries map พรอ้มพมิพบ์ตัรประจ าตวัผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้า น าสง่เกษตรกร
3.2 ไมอ่นุมัตชิ ีแ้จงเหตผุลแกผู่ข้อขึน้ทะเบยีน

ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ล ีย้งสตัว ์
1. เกษตรกรยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีน/ปรับปรุงขอ้มลูการเลีย้ง ผา่น Mobile 
Application หรอื แจง้เจา้หนา้ทีใ่นระบบทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์(Web 
App)
2. เจา้หนา้ทีป่ศสุตัวอ์ าเภอตรวจสอบฟารม์ 
3. ปศสุตัวอ์ าเภออนุมัตใิหข้ ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์(รายใหม)่
กรณี ยกเลกิการเป็นเกษตรกร ตดิตอ่ปศสุตัวอ์ าเภอเพือ่แจง้ยกเลกิ

ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเกษตรกรหมอ่นไหม
1. เกษตรกร (รายใหม)่ ขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรหมอ่นไหมไดท้ีเ่จา้หนา้ทีศ่นูยห์ม่อน
ไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ หรอืหมอ่นไหมอาสาในพืน้ที ่ผา่นระบบขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรหมอ่นไหม (Web App) พรอ้มหลกัฐานทีก่ าหนด

2. ผอ.ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ เห็นชอบการขอขึน้ทะเบยีน เจา้หนา้ที่
ส านักงานหมอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ตรวจสอบขอ้มลูในระบบและพืน้ที่
ด าเนนิงานจรงิแลว้ ผอ.ส านักงานหม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ จงึใหก้ารรับรอง
การขึน้ทะเบยีนเป็นเกษตรกรหมอ่นไหมในระบบ

3. เกษตรกรหมอ่นไหม สามารถปรับปรุงขอ้มลูการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและทอผา้
ไหมของตน ผา่น Mobile Application ใหเ้ป็นปัจจบุนั โดย ผอ.ศนูยห์มอ่นไหม
เฉลมิพระเกยีรต ิฯ ใหก้ารรับรองการปรับปรุงขอ้มลู

4. การยกเลกิการเป็นเกษตรกรหม่อนไหม ไดท้ีเ่จา้หนา้ทีศ่นูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระ
เกยีรต ิฯ หรอืหมอ่นไหมอาสาในพืน้ที ่ผา่นระบบขึน้ทะเบยีนเกษตรกรหม่อนไหม 
(Web App)

5. ผอ.ศนูยห์มอ่นไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ เห็นชอบการยกเลกิการเป็นเกษตรกรหม่อน
ไหม เจา้หนา้ทีส่ านักงานหม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ
และพืน้ทีด่ าเนนิงานจรงิแลว้ ผูอ้ านวยการส านักงานหม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ 
เขต จงึใหก้ารรับรองการยกเลกิการเป็นเกษตรกรหมอ่นไหมในระบบ
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ตวัชีว้ดัเดมิ น า้หนกั
10

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค าอธบิาย

1. เป็นตัวชีวั้ด 1 กรม 1 ปฏริปู ตามแผนปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ : กจิกรรมปฏริปูที ่1 การสรา้งเกษตรมลูคา่สงู (High Value Added) โดยก าหนดตัวชีวั้ดรายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี แตจ่ากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและมคีวามรนุแรงมากขึน้ในชว่งปี 2564 ท าใหภ้าครัฐตอ้งออกมาตรการอย่างเขม้ขน้ เชน่ การ
ประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน ์การควบคมุพืน้ที ่การจ ากัดการเปิดรา้นคา้และรา้นอาหารตา่ง ๆ เพือ่ควบคมุการแพรร่ะบาด ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การกระจายสนิคา้เกษตรในบางพืน้ที ่และก าลังซือ้
ของผูบ้รโิภคลดลง สง่ผลตอ่เนือ่งมายังรายไดข้องเกษตรกร

2. รายไดเ้งนิสดทางการเกษตร หมายถงึ รายไดเ้งนิสดจากผลผลติ ผลพลอยไดแ้ละสิง่อืน่ใดจากกระบวนการผลติทางการเกษตร ซึง่ไดจ้ากการจ าหน่าย ประกอบดว้ย รายได ้
เงนิสดเกษตรทางพชื ทางสัตว ์และ เกษตรอืน่

3. รายจ่ายเงนิสดทางการเกษตร หมายถงึ รายจ่ายทีเ่ป็นเงนิสดในการจัดหา (ซือ้) วัสด ุปัจจัยการผลติและคา่จา้งแรงงานทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติทางการเกษตร ทัง้การปลกูพชื เลีย้งสัตว ์และ
กจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วกับการเกษตรทีเ่กดิขึน้ในฟารม์

4. รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตร หมายถงึ รายไดเ้งนิสดทางการเกษตร หักดว้ยรายจ่ายเงนิสดทางการเกษตร
5. ประเมนิผลการด าเนนิงานโดยใชข้อ้มลูผลการส ารวจฯ (ตัวเลขจรงิ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ครัวเรอืนเกษตรกรมรีายไดเ้งนิสดสทุธิ
ทางการเกษตรเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

2. การยกระดบัรายไดข้องครัวเรอืนเกษตร
ใหส้งูขึน้ ลดความเหลือ่มล ้าทางรายได ้
ในภาคเกษตร

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63

รายไดเ้งนิสดสทุธทิาง
การเกษตร (บาท/
ครัวเรอืน/ปี)

57,063 56,967 58,975 74,483 78,604 79,485.62

รายไดเ้งนิสดทาง
การเกษตร

148,390 157,249
(+5.97%)

160,932
(+2.34%)

197,373
(+22.64%)

204,066
(+3.39%)

184,409.47
(-9.63)

รายจ่ายเงนิสดทาง
การเกษตร

91,326 100,281
(+9.81%)

101,957
(+1.67%)

122,890
(+20.53%)

125,462
(+2.09%)

104,923.86
(-16.37)

Growth%
(รายไดเ้งนิสดสทุธ)ิ

- -0.17 +3.52 +26.30 +5.53 +1.12

เง ือ่นไข
1. หากมลูคา่การบรโิภคสนิคา้เกษตร
ภายในประเทศปี 2564 ลดลงมากกวา่จากที่
ประมาณการไว ้จะไมน่ าตัวชีวั้ดนีม้า
ประเมนิผลหน่วยงาน

2. หากระยะตอ่ไปมมีาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา-2019 
(เชน่เดยีวกับชว่งทีไ่ดรั้บผลกระทบสงู) จะไม่
น าตัวชีวั้ดนีม้าประเมนิผลหน่วยงาน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

74,672.57 บาท/ครัวเรอืน/ปี
(เป้าหมายมาตรฐาน-(เป้าหมายขัน้สงู-เป้าหมายมาตรฐาน))

(77,524.21-2,851.64=74,672.57)

77,524.21 บาท/ครัวเรอืน/ปี
(ผลการด าเนนิงานเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลัง)

80,375.85 บาท/ครัวเรอืน/ปี
(ผลฯ ปี 2563+Growth 1.12%)

(79,485.62+890.23=80,375.85)
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ชือ่ตวัชีว้ดั : 3 รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนเพิม่ข ึน้ (บาท/ครวัเรอืน/ปี)

1.หน่วยงาน
หลัก

สศก. หน่วยงาน
สนับสนุน

ทกุกรม และทกุองคก์ารมหาชน

2.ประเภท
ตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดัเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายกลาง

3.ชือ่เอกสารประกอบ : -

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบปี 65

รายไดเ้งนิสดสทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืนเพิม่ขึน้  80,375.85 บาท/ครัวเรอืน/ปี

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

น าผลการด าเนนิงานทีไ่ดเ้ป็นคา่คะแนนในรอบ 6 และ 12 เดอืน

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน
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ตัวชีว้ัดเดมิ4. ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่ น า้หนกั
15

ค าอธบิาย

1. เป็นตัวชีว้ดับรูณาการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้หมด 15 สว่นราชการ 
โดยวดัความส าเร็จการสง่เสรมิแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในปี 2563 ภายใตค้วามรับผดิชอบของ 5 สว่นราชการ ไดแ้ก ่1) กรมการขา้ว 
2) กรมสง่เสรมิการเกษตร 3) กรมประมง 4) กรมปศสุตัว ์5)กรมหมอ่นไหม โดยม ีกรมสง่เสรมิสหกรณ์ และส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในฐานะผูจั้ดการแปลงใหญท่ีม่สีนิคา้ขา้ว สนิคา้พชืและแมลงเศรษฐกจิ สนิคา้ปศสุตัว ์จ านวน 15 แปลง 
และ 13 แปลง ตามล าดับ
โดยมหีน่วยงานสนับสนุนในการด าเนนิการจ านวน 8 สว่นราชการ ไดแ้ก ่1) ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 2) ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิ3) กรมวชิาการเกษตร 4) กรมพัฒนาทีด่นิ 5) กรมชลประทาน 6)กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 7)ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 8) กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
2. สนิคา้ทีน่ ามาประเมนิผล 5 ประเภทชนดิสนิคา้ ไดแ้ก ่สนิคา้ขา้ว สนิคา้พชืและแมลงเศรษฐกจิ สนิคา้ประมง สนิคา้ปศสุตัว ์สนิคา้หมอ่นไหม จะ
ประเมนิ
ภายใต ้4 ตัวชีว้ดัยอ่ย
3. ทกุสว่นราชการรบัคา่คะแนนเดยีวกนัหมดจากคา่เฉลีย่ของผลการด าเนนิการ 7 สว่นราชการ ทีร่บัผดิชอบสนิคา้ภายใตส้ง่เสรมิ
แปลงใหญปี่ 63

1 รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง

รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พ ิม่ข ึน้

รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ข ึน้

รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ

2

3

4

ประเมนิดว้ย 4
ตวัชีว้ดัยอ่ย

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

ทกุกรม

Joint KPIs
ภายในกระทรวง
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กรมเจา้ภาพแปลงใหญ่
จ านวน
(แปลง)

จ านวนพืน้ที่
(ไร)่

จ านวนเกษตรกร
(ราย)

1. กรมการขา้ว 530 461,509.14 27,062

2. กรมสง่เสรมิการเกษตร 762 452,333.75 33,870

3. กรมปศสุตัว์ 54 29,307.50 2,120

4. กรมประมง 26 4,310.16 948

5. กรมหมอ่นไหม 2 223 78

6. กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 15 13,448.75 930

7. ส านักงานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม

13 5,706 621

รวม 1,402 966,838.30 65,629

จ านวนฐานขอ้มลูในการวดัผลการด าเนนิงานสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญปี่ 2563
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่1 รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง

เกณฑก์ารประเมนิ : 

สนิคา้ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ขา้ว รอ้ยละ 6.84
(ผลการด าเนนิงานปี 62)

รอ้ยละ 8.42
(interval +/-1.58%)

รอ้ยละ 10.08
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

พชืเศรษฐกจิและแมลง รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 10.00

ประมง รอ้ยละ 6.75
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 7.75
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 8.75
(interval +/-1%)

ปศสุตัว์ รอ้ยละ 15.97
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 17.97
(interval +/-2%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 19.97

หมอ่นไหม รอ้ยละ 8.00
(ผลการด าเนนิงานปี 61)

รอ้ยละ 10.38
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 12.76
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง หมายถงึ ตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีล่ดลงจากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เมือ่เทยีบกบัตน้ทนุการผลติ
สนิคา้เกษตรจากการท าการเกษตรกอ่นรว่มโครงการฯ

2. ส าหรับกรมประมง และกรมปศสุตัว ์: ตน้ทนุการผลติสนิคา้เกษตรทีล่ดลงจากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ ่เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา
3. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลงของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว 19.26 10.08
(-9.18%)

6.84
(-3.24%)

10.00
(+3.16%)

กรมสง่เสรมิการเกษตร 18.56
12.59

(-5.97%) - 15.18 (+2.59)

กรมประมง - - 16.28 17.24 (+0.96)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 6.75

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุตัว์ - -
18.44

21.88 (+3.44)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 15.97

กรมหมอ่นไหม - 8 - 12.76 (+4.76)

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่2 รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พ ิม่ข ึน้

เกณฑก์ารประเมนิ

สนิคา้ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ขา้ว รอ้ยละ 7.50
(ผลการด าเนนิงานปี 62)

รอ้ยละ 9.33
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 11.15
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

พชืเศรษฐกจิและแมลง รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 10.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 14.00

ประมง รอ้ยละ 7.42
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 8.42
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 9.42

ปศสุตัว์ รอ้ยละ 33.98
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 34.98
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 35.98

หมอ่นไหม รอ้ยละ 8.00
(ผลการด าเนนิงานปี 61)

รอ้ยละ 10.00
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 12.00

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรที่เพิม่ขึน้ หมายถงึ ปรมิาณผลผลติเฉลี่ยของสนิคา้เกษตรต่อพืน้ที่ ทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงานตามแนวทางส่งเสรมิ
การเกษตรแปลงใหญ ่เมือ่เทยีบกบัปรมิาณผลผลติเฉลีย่ของสนิคา้เกษตรตอ่พืน้ทีจ่ากการท าการเกษตรกอ่นเขา้รว่มโครงการฯ

2. ส าหรับกรมประมง และกรมปศุสัตว์ : ผลผลติสนิคา้เกษตรที่เพิม่ขึน้จากการด าเนินงานตามแนวทางส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เมือ่เทยีบกบัปี
ทีผ่า่นมา

3. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรทีเ่พิม่ข ึน้ของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว 13.20 8.12
(-5.08%)

7.50
(-0.62%)

11.15
(+3.65%)

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

- 18.05 - 19.12
(+1.07%)

กรมประมง - - 9.88 12.85
(+2.97%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 7.42

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุตัว์ - - 17.58 60.28
(+42.70%)

(แปลงใหญ ่ปี 
62)

33.98

กรมหมอ่นไหม - 8 - 11.23
(+3.23%)

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่3 รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ข ึน้

เกณฑก์ารประเมนิ

สนิคา้ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ขา้ว รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 5.00
(interval +/-1%)

รอ้ยละ 6.00

พชืเศรษฐกจิและแมลง รอ้ยละ 5.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 7.00
(interval +/-2%)

รอ้ยละ 8.99
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ประมง รอ้ยละ 3.64
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 4.14
(interval +/-0.5%)
เป้าหมายปี 64

รอ้ยละ 4.64

ปศสุตัว์ รอ้ยละ 17.12
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 18.12
(interval +/-1%)
เป้าหมาย ปี 64

รอ้ยละ 19.12

หมอ่นไหม รอ้ยละ 5.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 5.54
(interval +/-0.54%)

รอ้ยละ 6.07
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติเพิม่ขึน้ หมายถงึ ราคาผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ เมือ่เทยีบกบัราคาผลผลติสนิคา้เกษตร
จากราคาท ัว่ไปของจงัหวดั เพือ่ใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพในการท าแปลงใหญข่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. พจิารณาความส าเร็จจาก ค านวณหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของราคาผลผลติทีเ่พ ิม่ข ึน้ของทกุแปลง (โดยเฉลีย่ทกุแปลง)

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว กรมปรับค านยิามการเก็บขอ้มลูใหม ่จงึไมม่ขีอ้มลูพืน้ฐาน

กรมสง่เสรมิการเกษตร 16.01 19.34
(+3.33%)

-
8.99

(-10.35%)

กรมประมง - -
4.42 4.03

(-0.39%)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 3.64

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมา
ณ

2560 2561 2562 2563

กรมปศสุตัว์ - -
13.28 11.31

(-1.97%)

(แปลงใหญ ่ปี
62)

17.12

กรมหมอ่น
ไหม

-
4

-
6.07

(+2.07)

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตวัชีว้ดัยอ่ยที ่4 รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ

เกณฑก์ารประเมนิ

สนิคา้ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ขา้ว รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 68.49
(interval +/- 8.49%)

รอ้ยละ 76.97
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

พชืเศรษฐกจิและแมลง รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 78.64
(interval +/- 18.64%)

รอ้ยละ 97.28
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ประมง รอ้ยละ 95.68
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 97.43
(interval +/- 1.75%)

รอ้ยละ 99.18
(ผลการด าเนนิงานปี 63 แปลงปี 61)

ปศสุตัว์ รอ้ยละ 25.95
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

รอ้ยละ 27.15
(interval +/-1.15%)

รอ้ยละ 28.24
(ผลการด าเนนิงานปี 63 แปลงปี 61)

หมอ่นไหม รอ้ยละ 60.00
(เป้าหมายปี 63)

รอ้ยละ 69.09
(interval +/- 9.09%)

รอ้ยละ 78.18
(ผลการด าเนนิงานปี 63)

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดรั้บการรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ หมายถงึ จ านวนแปลงใหญ่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารสง่เสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทีไ่ดรั้บการสนับสนุน
ใหเ้ขา้สูก่ารตรวจสอบรับรองคณุภาพมาตรฐานทีไ่ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงานของสว่นราชการ (ของแตล่ะกรมทีรั่บผดิชอบ)

2. เฉพาะแปลง/สนิคา้ทีส่ามารถเขา้สูร่ะบบรับรองไดต้ามหลักเกณฑข์องทางราชการ
3. ระบบการรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ เชน่ มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์มาตรฐาน GAP GFM ฟารม์ปลอดโรค จากหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการรับรองมาตรฐานนัน้ๆ

 แปลงของเกษตรกรทีส่ามารถตรวจรับรองได ้คอื
1) เป็นแปลงทีม่เีอกสารสทิธิ์
2) เป็นสนิคา้ทีส่ามารถตรวจรับรองมาตรฐานได ้

4.   จ าแนกชนดิสนิคา้ในแปลงใหญ ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น 2 กลุม่ ดงันี้
- กลุม่ที ่1 สนิคา้เกษตรทีไ่มส่มัครตรวจรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ เชน่ มันส าปะหลงั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ออ้ยโรงงาน ยางพารา เป็นตน้
- กลุม่ที ่2 สนิคา้เกษตรทีส่มัครตรวจรับรองคณุภาพและมาตรฐานการผลติ ไดแ้ก ่พชืผัก ไมผ้ล ขา้ว พชือาหาร สนิคา้ประมง สนิคา้ปศสุตัว ์เป็นตน้

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมการขา้ว - - 64
76.97

(+12.97)

กรมสง่เสรมิ
การเกษตร

- 47.52
-

97.28
(+49.76)

กรมประมง 92.86
99.18

(+6.32)

(แปลงใหญ ่ปี 62) 95.68

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

กรมปศสุตัว์ - - 17.43
28.24

(+10.81)

(แปลงใหญ ่ปี
62)

25.95

กรมหมอ่นไหม - 40 -
78.18

(+38.18)

เง ือ่นไข

 กรมสง่เสรมิการเกษตร  จะตอ้งสง่ขอ้มลูรายชือ่เกษตรกรที่
ยืน่เขา้สูร่ะบบ
การตรวจรับรอง (GAP Online) ของกรมวชิาการเกษตร และ
รายชือ่ชนดิสนิคา้ทีส่ามารถตรวจรับรองมาตรฐานได ้ให้
ส านกังาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่
30 เมษายน 2565 เพือ่ใชเ้ป็นฐานในการค านวณ (N ใหญ)่

 ไมนั่บแปลงเกษตรกรทีอ่ยูร่ะหวา่งการตรวจประเมนิ และ
แปลงเกษตรกร
ทีข่อยกเลกิการตรวจประเมนิ (ไมนั่บเป็น N ใหญ)่ เพือ่น ามา
ค านวณ

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแนวทางการสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ ่รอบ 6 เดอืน
คะแนน 1 : ขัน้ตอนที ่1
คะแนน 2 : -
คะแนน 3 : ขัน้ตอนที ่2
คะแนน 4 : -
คะแนน 5 : ขัน้ตอนที ่3

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) มกีารวเิคราะหแ์ละจัดท าแผนรายแปลง และแผนธุรกจิเพือ่ทบทวนและปรับปรงุแผนและ
เป้าหมายการพัฒนากลุม่โดยสรปุจากขอ้มลูสมาชกิแปลงใหญ ่ปี 63

2) มกีารจัดท าทะเบยีนสมาชกิและบันทกึขอ้มลูลงระบบ Co-farm

3) มกีารประเมนิผลขอ้มลูการด าเนนิการของกลุม่ / สมาชกิในปีทีผ่า่นมา

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

ชือ่ตวัชีว้ดั : 4. ผลการด าเนนิงานตามแนวทางสง่เสรมิเกษตรแปลงใหญ่

1.หน่วยงานหลัก กสก./กข./กปม./ปศ./มม./กสส./ส.ป.ก. หน่วยงานสนับสนุน สป.กษ./สศก./มกอช./ชป./ฝล./กตส./กวก./พด.

2.ประเภทตัวชีวั้ด ตัวชีวั้ดเชงิคณุภาพ เป้าหมายตามหนา้ที่ เป้าหมายแยกตามกลุม่ภารกจิ

3.ชือ่เอกสารประกอบ : (ถา้ม)ี

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดร้ับการพัฒนาและถา่ยทอดความรู ้
คะแนน 1 : รอ้ยละ 70
คะแนน 2 : รอ้ยละ 75
คะแนน 3 : รอ้ยละ 80
คะแนน 4 : รอ้ยละ 85
คะแนน 5 : รอ้ยละ 90

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

กจิกรรมการพัฒนาและถา่ยทอดความรู ้

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

สนิคา้
รอ้ยละของตน้ทนุการผลติทีล่ดลง รอ้ยละของผลผลติสนิคา้เกษตรที่

เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละของแปลงทีไ่ดร้าคาผลผลติ

เพิม่ข ึน้
รอ้ยละของแปลงใหญท่ีไ่ดร้บัการ
รบัรองคณุภาพและมาตรฐานการ

ผลติ 

เป้าหมาย
ข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ข ัน้สงู 
(100)

เป้าหมาย
ข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ข ัน้สงู 
(100)

เป้าหมาย
ข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ข ัน้สงู 
(100)

เป้าหมาย
ข ัน้ตน้ 
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ข ัน้สงู 
(100)

ขา้ว รอ้ยละ 
6.84

รอ้ยละ 
8.42

รอ้ยละ 
10.08

รอ้ยละ 7.50 รอ้ยละ 
9.33

รอ้ยละ 
11.15

รอ้ยละ 
4.00

รอ้ยละ 
5.00

รอ้ยละ 
6.00

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
68.49

รอ้ยละ 
76.97

พชืและแมลง
เศรษฐกจิ

รอ้ยละ 
6.00

รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
14.00

รอ้ยละ 
5.00

รอ้ยละ 
7.00

รอ้ยละ 
8.99

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
78.64

รอ้ยละ 
97.28

ประมง รอ้ยละ 
6.75

รอ้ยละ 
7.75

รอ้ยละ 
8.75

รอ้ยละ 7.42 รอ้ยละ 
8.42

รอ้ยละ 
9.42

รอ้ยละ 
3.64

รอ้ยละ 
4.14

รอ้ยละ 
4.64

รอ้ยละ 
95.68

รอ้ยละ 
97.43

รอ้ยละ 
99.18

ปศสุัตว์ รอ้ยละ 
15.97

รอ้ยละ 
17.97

รอ้ยละ 
19.97

รอ้ยละ 
33.98

รอ้ยละ 
34.98

รอ้ยละ 
35.98

รอ้ยละ 
17.12

รอ้ยละ 
18.12

รอ้ยละ 
19.12

รอ้ยละ 
25.95

รอ้ยละ 
27.15

รอ้ยละ 
28.24

หมอ่นไหม รอ้ยละ 
8.00

รอ้ยละ 
10.38

รอ้ยละ 
12.76

รอ้ยละ 8.00 รอ้ยละ 
10.00

รอ้ยละ 
12.00

รอ้ยละ 
5.00

รอ้ยละ 
5.54

รอ้ยละ 
6.07

รอ้ยละ 
60.00

รอ้ยละ 
69.09

รอ้ยละ 
78.18 26



ค าอธบิาย

1. การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลางสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญเป็นสว่นหนึง่ของการขับเคลือ่นฐานขอ้มลู Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมวีัตถปุระสงค ์เพือ่
จัดท ามาตรฐานในการจัดเก็บขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลของสนิคา้เกษตรที่ส าคัญน าร่องในแต่ละสาขาการผลติ ไดแ้ก ่1.ขา้ว 2. ไก่ และ 3.กุง้ ใหอ้ยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานเดยีวกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรูณาการฐานขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน และลดความซ ้าซอ้นการจัดเก็บขอ้มลู

2. นยิาม : มาตรฐานขอ้มลู หมายถงึ กฎเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดรปูแบบและการนยิามขอ้มลูทีใ่ช ้รว่มกนั เพือ่อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ผ่านทางระบบคอมพวิเตอร ์และท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูล และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสือ่สารและเขา้ใจความหมายของขอ้มูลตรงกัน การจัดท ามาตรฐานขอ้มูลขึน้นี้ ตอ้งมาจาก 
ความเห็นพอ้งตอ้งกนั และไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์รหรอืคณะกรรมการทีรั่บผดิชอบในการดแูลก ากับการจัดท ามาตรฐานแหง่ชาตแิละการน าไปใช ้ (อา้งองิ 
ส านักงานคณะกรรมการดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (สดช.))

3. รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน / ขอบเขตการประเมนิ : การจัดท ามาตรฐานขอ้มลูสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ
แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

แผนระยะยาว / Roadmap (2564-2566) 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566

คา่เป้าหมาย

พัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง
(Data Standard)

ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลู
ทะเบยีนเกษตรกร 

พัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง
(Data Standard)
สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

พัฒนา Big Data Model เพือ่เป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการสนับสนุนการ
วางแผนเชงินโยบาย และใหบ้รกิาร

ประชาชน

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน(75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

กรอบ Data Standard
ของฐานขอ้มลูสนิคา้

เกษตรทีส่ าคญัไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศใช ้

Data Standard สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ
รายงานการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลู
กลางขอ้มลสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

อยา่งนอ้ย 3 รูปแบบ
(อา้งองิการใชป้ระโยชนต์ามที่

กระทรวงระบุ)

เง ือ่นไข

1. จัดท ารายละเอยีดตัวชีว้ดั แสดงโครงสรา้งฐานขอ้มลูตาม Data Standard รปูแบบการใชง้านระบบ กอ่น-หลัง การปรับปรงุ
ขอ้มลูภาพรวมของขอ้มลู โดยขอใหจั้ดสง่มายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายใน 31 มนีาคม 2565
2. จัดท ารายงานผลการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูกลางทีไ่ดม้กีารปรับปรงุมาตรฐานขอ้มลูกลางแลว้ โดยใหร้ะบวุา่ น าไปใชใ้น
รปูแบบใด โดยหน่วยงานใด มาพรอ้มการรายงานประเมนิผลตนเอง 15 ตลุาคม 2565

ข ัน้ตอนการท างาน
1. จัดท ากรอบ Data Standard ของ สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ 

อาทเิชน่ การระบชุือ่ตัวแปรขอ้มลู ชนดิของขอ้มลู
ก าหนดรหัสขอ้มลู และวธิกีาร Cleaning ขอ้มลู รว่มกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานชดุขอ้มลูทีท่กุ
หน่วยงานน าไปใชง้านรว่มกันได ้

2. เสนอกรอบ Data Standard ของสนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ
ตอ่คณะกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ คณะกรรมการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และก ากับดแูลขอ้มลูของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ประกาศใช ้Data Standard มาตรฐานขอ้มลูสนิคา้
เกษตรทีส่ าคัญ

4. ใหบ้รกิารขอ้มลู Data Standard มาตรฐานสนิคา้เกษตร
ทีส่ าคัญ กับหน่วยงานและประชาขน

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและประชาชน สามารถใช ้

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูดา้นการเกษตรรว่มกนั เพือ่การวเิคราะห์
วางแผน บรหิารจัดการดา้นการเกษตรตามภารกจิ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
แมน่ย า ทันตอ่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์สง่ผลใหล้ดความ
เสีย่ง ป้องกนัและลดความเสยีหายจากภัยธรรมชาต ิภัยเศรษฐกจิที่
อาจเกดิกบัภาคเกษตร ท าใหเ้กษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ รวมทัง้
ประชาชนไดรั้บความชว่ยเหลอืหรอืรับบรกิารจากหน่วยงานภาครัฐได ้
อยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

27

5. การพฒันามาตรฐานขอ้มลู (Data Standard) สนิคา้เกษตรทีส่ าคญั

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชีว้ัดเดมิ น า้หนกั
10

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

สศก./กข./กปม./ปศ.



28

ชือ่ตวัชีว้ดั : 5.การพัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ 

1.หน่วยงาน
หลัก

สศก. หน่วยงาน
สนับสนุน

กข./กปม./ปศ.

2.ประเภท
ตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดัเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายกลาง

3.ชือ่เอกสารประกอบ : -

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มลู ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1.ก าหนดกรอบของการด าเนนิงาน 
2.รวบรวมรายชือ่ขอ้มลู จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มลู ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

พัฒนามาตรฐานขอ้มลูกลาง (Data Standard) สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

ก าหนดมาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1.ก าหนดชือ่ของขอ้มลู ใหเ้ป็นมาตรฐาน และรองรับการขยายเพิม่เตมิ
ขอ้มลูในอนาคต
2.ก าหนดมาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นขอ้มลู และการน าไฟลร์ปูแบบตา่งๆ เชน่ DOCX, PDF,
Excel, CSV, JSON, XML ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งสะดวกและมี
ประสทิธภิาพ



ข ัน้ตอนการจดัท ามาตรฐานขอ้มลู

ล าดบั กจิกรรม หนว่ยงานหลกั หนว่ยงานสนบัสนนุ

1 ก าหนดกรอบของการด าเนนิงาน 
โดยขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบง่ออกเป็นกลุม่ใหญ ่ๆ  เชน่ รายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
บคุคล รายการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิกรรมทางการเกษตร รายการรายงานขอ้มลู หน่วย
มาตราวดั เป็นตน้ การด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดใหจั้ดท ามาตรฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั
ขอ้มลูของบคุคล

• สศก. กสก. ปศ. ปม. กยท. มม. 
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน

2 รวบรวมรายชือ่ขอ้มลู จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
เพือ่น ามาวเิคราะหใ์หไ้ดช้ดุขอ้มลูทีส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้เป็นแบบฟอรม์กลางรว่มกนั (Single Form)
• แบบฟอรม์การขึน้รบัทะเบยีน และการส ารวจขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• จัดหมวดหมูข่องชือ่ขอ้มลู

• สศก. กสก. ปศ. ปม. กยท. มม. 
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน

3 นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มลู ใหเ้กดิความเป็นเอกภาพ 
ในการใชข้อ้มลูใหม้นียิาม ความหมายเดยีวกนั และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน
• DGA

4 ก าหนดชือ่ของขอ้มลู ใหเ้ป็นมาตรฐาน และรองรบัการขยายเพิม่เตมิขอ้มลูในอนาคต
• กฎการตัง้ชือ่
• โครงสรา้งของขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส์

• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
ภายใตก้รอบความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สนับสนุนการพฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

• ทกุหน่วยงาน
• DGA

5
ก าหนดมาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการน าไฟลร์ปูแบบตา่งๆ เชน่ DOCX, PDF, Excel, CSV, JSON, 
XML ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพ

• ทกุหน่วยงาน • DGA

6 ประกาศการใชม้าตรฐานขอ้มลู ใหเ้ป็นมาตรฐานกลาง 
โดยใชก้ลไกของคณะท างาน

• คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

• DGA
• คณะกรรมการขบัเคลือ่นพฒันา
ฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง ภายใต ้
กรอบความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนนุการ
พฒันาฐานขอ้มลูเกษตรกรกลาง 
(Farmer ONE)

7 หนว่ยงานน ามาตรฐานไปใช ้ปรบัปรงุแบบการขึน้ทะเบยีน การส ารวจขอ้มลู การปรับปรงุแบบฟอรม์
การใหบ้รกิารของหน่วยงาน

• ทกุหน่วยงาน

ก าหนดกรอบของการด าเนนิงาน1 รวบรวมรายชือ่ขอ้มลูงาน2 นยิาม และวเิคราะหช์ือ่ขอ้มลู 3

ก าหนดชือ่ของขอ้มลูใหเ้ป็นมาตรฐาน4 ก าหนดมาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส์5 ประกาศการใชม้าตรฐาน
ขอ้มลู 

6

หน่วยงานน ามาตรฐานไปใช ้ปรับปรงุแบบการขึน้ทะเบยีน

7

30
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แนวทางในการท ามาตรฐานขอ้มลูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค าอธบิาย : อเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาต ิหรอื TH e-GIF เพือ่ใหห้น่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกใช ้

อา้งองิร่วมกันในการบูรณาการ เชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลระหวา่งกันไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะน าไปสูก่ารยกระดับการบรกิารใหก้ับ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว

องคป์ระกอบของมาตรฐานขอ้มลูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1) มาตรฐานชุดขอ้มลู 2) มาตรฐานค าอธบิาย (Metadata Standard)

คือ การก าหนดมาตรฐานการใชร้หัสแทนขอ้มูล เพื่อใหก้าร
เชื่อมโยงขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลขอ้มูลมี
ประสทิธภิาพ โดยจะก าหนดลงไปถงึชนดิ ขนาด ชือ่ ของฟิลดท์ี่
ใหก้ับขอ้มลูนัน้

เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู และการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
อยา่งสะดวกและมปีระสทิธภิาพ เชน่ DOCX, PDF, Excel, CSV, 
JSON, XML เป็นตน้

3) มาตรฐานรปูแบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์ 4) มาตรฐานรหสัขอ้มลู 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู โดยมวีัตถปุระสงค ์เพือ่
ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดเก็บขอ้มูลส าหรับการก ากับ ตดิตาม 
และ ประเมนิผล และใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
จัดเก็บขอ้มูล และลดปัญหาในการจัดเก็บขอ้มูลที่ซ ้าซอ้น ซึง่
องคป์ระกอบของชดุขอ้มลูมาตรฐาน (Minimum data Set)

คือ การก าหนดรูปแบบและขอ้ก าหนดของเมทาดาตาเพื่อให ้
สามารถเขา้ใจไดถู้กตอ้งตรงกันตลอด ทั้งหน่วยงาน ISO/IEC 
11179 และ Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) ไดก้ าหนด
มาตรฐานเมทาดาตาส าหรับอธบิายชุดขอ้มูล เช่น ชือ่ขอ้มูล ชือ่ 
เจา้ของขอ้มลู ค าอธบิายขอ้มลู ขอบเขตการจัดเก็บ รูปแบบขอ้มลู 
ภาษา สทิธกิารเขา้ถงึ ทัง้นี้ มาตรฐาน เมทาดาตามักจะอา้งถงึทัง้
เมทาดาตาเชงิธุรกจิและเมทาดาตาเชงิเทคนคิ แต่มักจะไม่รวม
องคป์ระกอบของฟิลดข์อ้มลู ซึง่เป็นคณุลักษณะเฉพาะของแตล่ะ
ชุดขอ้มูล ในที่นี้ เป็นการก าหนดมาตรฐานเมทาดาตา ส าหรับ
ขอ้มลภูาครัฐ ทีเ่ป็นเมทาดาตาเชงิธรุกจิ
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ภาพรวมการท างานของระบบฐานขอ้มลูเกษตรขนาดใหญ ่(Big Data) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

รวบรวม/น าเขา้ขอ้มลู

1) ดา้นเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร

-> ทะเบยีนเกษตรกร

Data Process

Big Data 
RoadMap 64 65 66

Data Standard
ขอ้มลูบคุคลของฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 

Data Standard
สนิคา้เกษตรทีส่ าคัญ

Big Data Model 

ประมวลโดย AI

4) ดา้นน า้และการชลประทาน

2) ดา้นสนิคา้เกษตร

3) ดา้นดนิและพืน้ทีเ่กษตรกรรม

Descriptive Analytics ท ารายงานวเิคราะหข์อ้มูล
โดยเนน้การอธิบายว่าก าลังเกดิขึน้ หรืออาจจะเกดิ 
อะไรขึน้ สามารถอธบิายถงึสาเหตุการเกดิต่าง ๆ ได ้
วา่ท าไมจงึเกดิเหตกุารณ์นัน้ขึน้

Predictive Analytics การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ 
“พยากรณ์” หรอื “ท านาย” สิง่ทีก่ าลังเกดิขึน้ โดยใช ้
ขอ้มูลในอดตี ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
และการท า Data Modeling โดยใชเ้ครื่องมือ 
ปัญญาประดษิฐ ์

Prescriptive Analytics การวิเคราะห์ขอ้มูล โดย 
พยากรณ์ หรอืท านายว่าอะไรจะเกดิขึน้ จัดท า ขอ้เสนอ
ทางเลือกและผลแต่ละทางเลือก ว่าจะมีขอ้ดี และ
ขอ้เสียอย่างไร โดยโมเดลขอ้มูลของ Prescriptive
Analytics นัน้จะสามารถ ปรับเปลีย่น ไดต้ามนโยบายหรอื
ขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิขึน้

การน าเสนอขอ้มลูขนาดใหญ่

การน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

Open Data -> เผยแพร่

Data Exchange ->แลกเปลีย่น

การบรหิารจดัการขอ้มลู

Data Integration
• ก าหนดระบบบัญชขีอ้มลูระบบฐานขอ้มลูกลาง
• ก าหนดรายการขอ้มลูหลัก (Master Data) และ
ขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

• ก าหนดระบบการเปิดเผยขอ้มลู (Open data)

Data Driven
• ใช ้Big Data เพือ่สนับสนุนการ
ขบัเคลือ่นงานบรกิารภาครัฐ

• ใช ้Big Data เพือ่บรหิารจัดการดา้นการเกษตร

Data Governance
• ควบคมุมาตรฐานขอ้มลู

-> Data Standard
• ควบคมุคณุภาพขอ้มลู
• ควบคมุความปลอดภัยขอ้มลู
• ก าหนดนโยบายขอ้มลู

Farmer One
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น า้หนกั
5

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ

ชป./กสก./กสส./กข./
กปม./ปศ.

ตัวชีวั้ดใหม่

ค าอธบิาย

1. รอ้ยละของพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าในเขตชลประทานไดรั้บน ้าตามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่ใีนแตล่ะปี เป็นการวัดจ านวนพืน้ทีเ่พาะปลกูไดแ้กน่าขา้ว พืชผัก พชืไร่ ผลไม ้ไมย้นื
ตน้ รวมทัง้พืน้ทีบ่อ่ปลา บอ่กุง้ทีท่ าการผลติสนิคา้การเกษตรในเขตชลประทาน ทัง้ในชว่งฤดแูลง้และฤดฝูน (ชว่งการเก็บขอ้มูล 1 พ.ย..–.30 ก.ย. ปีถัดไป) เปรยีบเทยีบ
กบัคา่เป้าหมายพืน้ทีเ่พาะปลกูทีต่ัง้ไวต้ามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่ขีองฤดแูลง้ และฤดฝูน ในแตล่ะปี 

2. ขอบเขตการประเมนิ : พืน้ทีใ่นเขตชลประทาน โครงการขนาดใหญ ่และโครงการขนาดกลาง
3. สตูรค านวณ : [(พืน้ทีท่ีท่ าการผลติสนิคา้เกษตรในเขตชลประทานชว่งฤดแูลง้ x 100) ÷ พืน้ทีช่ลประทานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่หีรอืไดรั้บใน

ฤดแูลง้ -100 + (พืน้ทีท่ีท่ าการผลติสนิคา้เกษตรในเขตชลประทานชว่งฤดฝูน x 100) ÷ พืน้ทีช่ลประทานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามปรมิาณน ้าตน้ทุนทีม่หีรอืไดรั้บใน
ฤดฝูน - 100] / 2

4. แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ขอ้มลูแผนจาก แผนการจัดสรรน ้าและเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ และ แผนการจัดสรรน ้าและเพาะปลกูพชืฤดฝูน กรมชลประทาน และรายงานผลจาก 
http://wuse.rid.go.th

6.1 รอ้ยละของพืน้ทีบ่รหิารจดัการน า้ในเขตชลประทานไดร้บัน า้ตามปรมิาณน า้ตน้ทนุทีม่ใีนแตล่ะปี (รอ้ยละ)

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผลการด าเนนิงาน 8.04 -2.00 -5.21 -5.39 -7.23 16.71

6. การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน า้

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

• ประชาชนมนี ้าเพือ่อปุโภค-บรโิภค การเกษตร การรักษา ระบบนเิวศ และกจิกรรมอืน่ ๆ อยา่ง
ตอ่เนือ่งและมัน่คง

หมายเหตุ

1. เป็นตัวชีวั้ดแสดงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการน ้าเพือ่บรรลเุป้าหมายตามแผนแมบ่ทการบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ดา้นการสรา้งความมั่นคงของน ้าภาคการผลติ ยทุธศาสตร์

กรมชลประทาน 20 ปี ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการน ้าอยา่งบรูณาการตามวัตถปุระสงคก์ารใชน้ ้า

2. เป็นตัวชีวั้ดทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยงเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการโครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา เพือ่แสดงผลส าเร็จดา้นการ

เพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารจัดการน ้าในเขตชลประทาน

เป้าหมายขัน้มาตรฐาน (75)

เป้าหมายขัน้สงู (100)

เป้าหมายขัน้ตน้ (50)

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

+/- 16.71 +/- 13.88 +/- 11.05

-
11.05

13.88 16.7
1

-
13.88

-
16.7

1

11.05

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สตูรค านวณ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ฤดู ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน

พืน้ทีท่ าการผลติสนิคา้เกษตรใน
เขตชลประทาน (ลา้นไร)่

8.38 19.75 12.49 19.77 14.31 20.44 14.03 19.94 8.93 19.00 10.56 20.55

พืน้ทีช่ลประทานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้(ลา้นไร)่

6.85 21.07 12.34 20.86 15.73 20.73 14.53 21.52 8.83 22.51 6.64 27.63

ผลการด าเนนิงาน 8.04 -2.00 -5.21 -5.39 -7.23

 
 
 

 
  

                                                        × 100

                                                                                  
 − 100

+

 
                                                     × 100

                                                                                
 − 100

 
 
 

 
 

÷ 2 
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เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

ชือ่ตวัชีว้ดั : 6.1 รอ้ยละของพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าในเขตชลประทานไดรั้บน ้าตามปรมิาณน ้าตน้ทนุทีม่ใีนแตล่ะปี (รอ้ยละ)

1.หน่วยงานหลกั ชป. หน่วยงานสนับสนุน กสก./กสส./กข./กปม./ปศ.

2.ประเภทตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ เป้าหมายตามหนา้ที่ เป้าหมายกลาง

3.ชือ่เอกสารประกอบ : (*แผนการจัดสรรน ้าและเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ในเขตชลประทาน จะแลว้เสร็จชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน 2564 และแผนการจัดสรรน ้าและเพาะปลกูพชืฤดู
ฝนในเขตชลประทาน จะแลว้เสร็จชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม 2565*)

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

+/- 19.92

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1. คณะท างานวางแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ พจิารณาวเิคราะหส์ถานการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบั การเพาะปลกูพชืฤดแูลง้ ศกัยภาพน ้า ความเหมาะสมของพืน้ที ่
พันธุข์า้ว แนวโนม้การตลาด และโครงการตา่งๆ ของรัฐบาล ทีจ่ะด าเนนิการ
ในชว่งฤดแูลง้

2. จัดท าแผนการบรหิารจัดการน ้าแบบยั่งยนื โดยจัดสรรน ้าใหส้อดคลอ้งกับ 
ปรมิาณน ้าตน้ทนุในอา่งเก็บน ้า เพือ่สนับสนุนการใชน้ ้าทกุกจิกรรมในพืน้ทีต่า่งๆ 
อยา่งทัว่ถงึและพอเพยีง ส าหรับการอปุโภค-บรโิภค การรักษาระบบนเิวศ การ
ส ารองน ้าไวใ้ชใ้นชว่งตน้ฤดฝูน เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม

3. โครงการชลประทานจังหวดั โครงการสง่น ้าและบ ารุงรักษาในพืน้ที ่ส ารวจขอ้มลู
พืน้ทีเ่พาะปลกูและกจิกรรมการเกษตรในเขตชลประทานชว่งฤดแูลง้ และ
รายงานผา่นระบบฐานขอ้มลูรายงานผลการเพาะปลกูพชืรายสปัดาหด์ว้ยระบบ
ออนไลน ์(wuse.rid.go.th)

4. รายงานผลรอ้ยละพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าในเขลประทานทีไ่ดรั้บตามปรมิาณน ้า
ตน้ทนุ

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

+/- 11.05

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

+/- 18.22

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1. วางแผนการบรหิารจัดการน ้าแบบย่ังยนื โดยจัดสรรน ้าใหส้อดคลอ้งกับ ปรมิาณน ้าตน้ทนุ
ในอา่งเก็บน ้า เพือ่สนับสนุนการใชน้ ้าทกุกจิกรรมในพืน้ทีต่า่งๆ อยา่งทั่วถงึและเป็นธรรม 
โดยอาศัยน ้าฝนเป็นหลัก และสนับสนุนน ้าชลประทานเสรมิในชว่งตน้ฤดฝูน และ/หรอื
ชว่งทีเ่กดิฝนทิง้ชว่ง

2. แนะน าใหเ้กษตรกรปลกูเมือ่กรมอตุนุยิมวทิยาประกาศเขา้สูฤ่ดฝูน มฝีนตกสม ่าเสมอและ
มปีรมิาณน ้าในพืน้ทีเ่พยีงพอ

3. โครงการชลประทานจังหวัด โครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษาในพืน้ที ่ส ารวจขอ้มลูพืน้ที่
เพาะปลกูและกจิกรรมการเกษตรในเขตชลประทานชว่งฤดแูลง้ ชว่งฤดฝูน และรายงาน
ผา่นระบบฐานขอ้มลูรายงานผลการเพาะปลกูพชืรายสัปดาหด์ว้ยระบบออนไลน ์
(wuse.rid.go.th)

4. รายงานผลรอ้ยละพืน้ทีบ่รหิารจัดการน ้าในเขลประทานทีไ่ดร้ับตามปรมิาณน ้าตน้ทนุ

ขอ้เสนอประกอบการก าหนดเป้าหมาย
รอบ 6 – 7 เดอืน ขอปรับสตูรการค านวณ (เนือ่งจากยังไมถ่งึชว่งฤดฝูน) โดยใชส้ตูรดังนี้

รอบ 8 – 12 เดอืน ใชส้ตูรเดมิตามทีเ่สนอไว ้

 
                                                        × 100

                                                                                  
 − 100 

 
 
 

 
  

                                                        × 100

                                                                                  
 − 100

+

 
                                                     × 100

                                                                                
 − 100

 
 
 

 
 

÷ 2 

เกณฑก์ารประเมนิปี 65

เป้าหมายข ัน้ตน้
(50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(100)

+/- รอ้ยละ 16.71 +/- รอ้ยละ 13.88 +/- รอ้ยละ 11.05
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ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดัที ่6.1

ปี 2562 2563 2564

เฉลีย่

ฤดู ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน ฤดแูลง้ ฤดฝูน

พืน้ทีช่ลประทานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ (ลา้นไร)่ 14.53 21.52 8.83 22.51 6.64 27.63

พืน้ทีท่ าการผลติสนิคา้เกษตรในเขตชลประทาน (ลา้นไร)่ 

รอบ 6 เดอืน
13.62 8.72 10.11

พืน้ทีท่ าการผลติสนิคา้เกษตรในเขตชลประทาน (ลา้นไร)่ 

รอบ 9 เดอืน
14.03 11.89 8.93 10.09 10.56 13.27

ผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดอืน -6.26 -1.25 52.26 19.92

ผลการด าเนนิงาน รอบ 9 เดอืน -24.09 -27.03 3.53 18.22

หมายเหต ุจากขอ้มลูพืน้ฐานตวัชีว้ดั เมือ่พจิารณาผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัโดยไมส่นใจเครือ่งหมาย (+/-)
เนือ่งจากจากผลการด าเนนิงานไมว่า่จะมคีา่เป็น + หรอื – เมือ่เทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิแลว้จะอยูใ่นชว่ง
เป้าหมายเดยีวกนั โดยจะใชผ้ลการด าเนนิงานยอ้นหลังเฉลีย่ 3 ปี มาใชเ้ป็นคา่เป้าหมายผลการด าเนนิงาน
รอบ 6 เดอืน และ 9 เดอืน ดังนี้

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน คอื +/- 19.92                          เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน คอื +/- 18.22



ค าอธบิาย

1. ตวัชีว้ดันีเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชมุครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบใหม้กีาร
ก าหนดตวัชีว้ดัการตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์างหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการยกระดบัการ
พัฒนามาตรฐานการตรวจวเิคราะห ์เพือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลจากการจัดสรรอตัราก าลงัเพิม่ใหมใ่หก้รมปศสุตัว์
2. นยิาม : - การพฒันาวธิวีเิคราะห ์หมายถงึ การศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วจัิยและพัฒนาดา้นวชิาการทางหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหไ้ดว้ธิวีเิคราะหใ์หม่ๆทีเ่หมาะสม มาใชใ้น
การตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งสนิคา้ปศสุตัวใ์หค้รอบคลมุทกุรายการวเิคราะหต์ามความตอ้งการของลกูคา้ (ผูส้ง่ตวัอยา่ง) หรอืตามขอ้ก าหนดของประเทศคูค่า้

- การตรวจสอบความใชไ้ด ้หมายถงึ การทวนสอบวา่ ขอ้ก าหนดตา่งๆทีร่ะบ ุเหมาะสมส าหรับน าไปใชง้านตามทีต่ัง้ใจ (verification (3.8), where the 
specified requirements are adequate for an intended use)
3. วธิกีารจดัเก็บขอ้มูล : ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์จัดท าแผนด าเนนิการพัฒนาวธิแีละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะหป์ระจ าปีงบประมาณ และมอบหมาย
หอ้งปฏบิตักิารในสงักดัรับผดิชอบด าเนนิการตามแผน รายงานความคบืหนา้และผลการด าเนนิการตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการรวบรวมผลการ
ด าเนนิการ จัดเก็บขอ้มลู และรายงานผลอยา่งตอ่เนือ่ง

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

1. จ านวนวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม่ (วธิ)ี 11 7 7

2. จ านวนวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดต้รวจสอบความใชไ้ดข้อง
วธิ ี(วธิ)ี

5 9                                                                                                                            11

3. ผลการด าเนนิการรวม (วธิ)ี 16 16 18

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

18
(ผลปี 64)

19
(Interval + 1)

20
(Interval + 1)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

หอ้งปฏบิัตกิารของกรมปศุสตัว ์มวีธิวีเิคราะหต์ัวอย่างสนิคา้ปศุสตัว์

ทีไ่ดพั้ฒนาและผ่านการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิตีามหลักวชิาการ 
สง่ผลใหผ้ลตรวจวเิคราะห์มีความถูกตอ้ง แม่นย า น่าเชือ่ถือ สามารถ
ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมรายการวเิคราะห์ตามความตอ้งการของลูกคา้
และครอบคลุมรายการตรวจวเิคราะห์สนิคา้ปศุสัตว์เพื่อส่งออกตาม
ขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ชว่ยสนับสนุนขอ้มูลใหก้ับหน่วยงานต่างๆ 
น าไปใชเ้พื่อการวางแผน ตรวจตดิตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการด าเนินการให ้
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่คา้ ส่งผลใหส้นิคา้ปศุสัตว ์มี
คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและประเทศคู่คา้เชือ่มั่นใน
คณุภาพมาตรฐานของสนิคา้ปศสุตัวข์องประเทศไทย 

หมายเหตุ

เป็นตวัชีว้ดัตอ่เนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมต ิคปร. ทีใ่หก้ าหนดการ
ตดิตามและประเมนิผลอยา่งนอ้ย 2 ปี ภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการจัดสรรอตัราก าลงัและบรรจุ
ต าแหน่งดงักลา่วแลว้

36

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ ีไ่ดร้บัการพฒันาใหมแ่ละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิี
ตัวชีวั้ดเดมิ น า้หนกั

5
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เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิการตามแผนการพัฒนาวธิแีละ
ทดสอบความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์รอบ 6
เดอืน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ก าหนดวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีจ่ะพัฒนาใหม่
และการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิอียา่งและจัดท าแผน
ด าเนนิการ

2) ศกึษา รวบรวม ขอ้มลูจากเอกสารวชิาการ และวางแผนการ
ทดลอง 

3) จัดเตรยีมอปุกรณ์และเตรยีมตัวอยา่งส าหรับทดสอบ
4) ด าเนนิการตามแผนการทดลอง และรวบรวมขอ้มลู
5) รายงานความกา้วหนา้รอบ 6 เดอืน 

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

หมายเหต ุ: การพัฒนาวธิใีหมแ่ละการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ีจะด าเนนิการตามวธิกีาร/ขัน้ตอนทางวชิาการหรอืทางวทิยาศาสตร์
ตอ่เนือ่งตลอดปีงบประมาณ โดยสรปุผลการด าเนนิการและจัดท ารายงานฉบับสมบรูณ์ในรอบ 12 เดอืน

ชือ่ตวัชีว้ดั 7 : จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ ีไ่ดร้บัการพฒันาใหมแ่ละตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ี

1.หน่วยงาน
หลัก

กรมปศสุตัว ์ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์ หน่วยงาน
สนับสนุน

-

2.ประเภท
ตัวชีว้ดั

ตัวชีว้ดัเชงิปรมิาณ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายของหน่วยงาน

3.ชือ่เอกสารประกอบ : (ถา้ม)ี

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

จ านวนวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมแ่ละ
ตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ี19 วธิ ี(วธิใีหมท่ีพั่ฒนาไดแ้ลว้เสร็จ รวม
กับวธิทีีไ่ดรั้บการตรวจสอบความใชไ้ดแ้ลว้เสร็จ)

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิการตามแผนการพัฒนาวธิแีละทดสอบ
ความใชไ้ดข้องวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัว ์รอบ 9 เดอืน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ด าเนนิการตามแผนการทดลอง และรวบรวมขอ้มลู
2) ตรวจสอบและทวนสอบผลการพัฒนาวธิแีละการตรวจสอบความ

ใชไ้ดข้องวธิี
3) รายงานความกา้วหนา้รอบ 9 เดอืน 
4) ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 
5) จัดท ารายงานผลการพัฒนาวธิวีเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวใ์หม่

และการตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิี รอบ 12 เดอืน



ค าอธบิาย

1. ตวัชีว้ดันีเ้ป็นไปตามมตคิณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชมุครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบใหม้กีาร
ก าหนดตวัชีว้ดัการตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์างหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการยกระดบัการ
พัฒนามาตรฐานการตรวจวเิคราะห ์เพือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลจากการจัดสรรอตัราก าลงัเพิม่ใหมใ่หก้รมปศสุตัว์
2. ตวัอยา่งสนิคา้ปศสุตัว ์หมายถงึ ตวัอยา่งเนือ้สตัวแ์ละผลติภัณฑจ์ากสตัว ์นมและผลติภัณฑน์ม รวมถงึตวัอยา่งอืน่ทีสุ่ม่ตรวจในฟารม์เลีย้งปศสุตัว ์เชน่ อาหารสตัว ์น ้าใช ้

ในฟารม์ สิง่ปรูอง มลูสตัว ์ตวัอยา่ง swab จากตวัไก ่สิง่แวดลอ้มในฟารม์ปศสุตัว ์เป็นตน้ และตวัอยา่งอืน่จากโรงฆา่สตัว ์เชน่ Cloacal swab น ้าลา้งซาก เป็นตน้
3. วธิกีารจดัเก็บขอ้มูล : ระบบรายงาน e-Operation 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

1. เป้าหมายตัวอยา่งสนิคา้ปศสุัตวต์ามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด

207,230 215,230 286,801

2. ผลการด าเนนิการ รวม (ตัวอยา่ง) 135.07 %

(279,900 

ตัวอยา่ง)

110.40 %

(237,604 

ตัวอยา่ง)

106.28 %
(304,809, 
ตัวอยา่ง)
30/09/64

คา่เป้าหมาย : 202,552 ตวัอยา่ง
เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน 
(75)

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100)

196,475
(Interval -3%)

202,552
(เป้าหมาย ปี 65 ตาม
งบประมาณทีไ่ดรั้บการ

จัดสรร)

208,629
(+3%)

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

1. ตัวอยา่งสนิคา้ปศสุัตว ์ไดรั้บการสุม่ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพ จงึมี
ความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารที่มี
มาตรฐานความปลอดภัย สง่ผลดตีอ่สขุภาพ 

2. กรมปศสุัตว ์ด าเนนิการสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของประเทศคู่
คา้ ประเทศคูค่า้จงึมคีวามเชือ่มั่นในคณุภาพความปลอดภัยของ
สนิคา้ปศุสัตว ์จงึส่งผลดีต่อการส่งออกสนิคา้ปศุสัตว ์ท าใหม้ี
รายไดเ้ขา้ประเทศ ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนไดรั้บการดแูลจากสวัสดกิารของรัฐ

หมายเหตุ

1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายจ านวนตัวอยา่งเพิม่ขึน้ทกุปี โดยก าหนดไวล้ว่งหนา้ตามค าของบประมาณประจ าปี แตง่บประมาณทีไ่ดรั้บในแตล่ะปีถกูปรับลดลง จงึตอ้ง
ปรับลดจ านวนตวัอยา่งลงใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณทีไ่ดรั้บ ซึง่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนนิงานถกูปรับลด จงึไมส่ามารถใชจ้ านวนตวัอยา่งของปี 2564 มา
ก าหนดเป้าหมายขัน้ตน้ได ้(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดเป้าหมายจ านวนตวัอย่าง 202,552 ตวัอยา่ง)

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาจไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ตอ่เนือ่งจากปี 2564 อาจมผีลท าใหจ้ านวนตวัอย่างสง่ตรวจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ผลการด าเนนิการปี 2564 เป็น ขอ้มลู อพัเดท ณ วนัที ่30/09/64 38

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. จ านวนตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ข ึน้ ตัวชีวั้ดใหม่
น า้หนกั

5
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เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

จ านวนตัวอยา่งทีไ่ดรั้บการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด (เป้าหมายครึง่ปีแรก) 101,276 ตัวอยา่ง

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ตรวจรับตัวอยา่ง ณ จดุใหบ้รกิารของหน่วยงาน
2) ตรวจวเิคราะหต์ัวอยา่งในหอ้งปฏบิตักิารตามขัน้ตอนทีร่ะบใุนวธิทีดสอบ
3) ควบคมุคณุภาพการตรวจวเิคราะห์
4) วเิคราะห/์แปลผลตรวจวเิคราะห ์และบนัทกึขอ้มลูในระบบ LIMS
5) รายงานผลตรวจวเิคราะหใ์หผู้ส้ง่ตัวอยา่ง

ชือ่ตวัชีว้ดั 8 : จ านวนตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดเพิม่ข ึน้

1.หน่วยงานหลัก กรมปศสุตัว ์ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์ หน่วยงาน
สนับสนุน

-

2.ประเภทตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดเชงิปรมิาณ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายของหน่วยงาน

3.ชือ่เอกสารประกอบ : (ถา้ม)ี

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

จ านวนตัวอยา่งทีไ่ดรั้บการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพสนิคา้ปศสุตัวต์ามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด (เป้าหมายรวมทัง้หมด) 202,552 ตัวอยา่ง

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

121,531 ตัวอยา่ง 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ตรวจรับตัวอยา่ง ณ จดุใหบ้รกิารของหน่วยงาน
2) ตรวจวเิคราะหต์ัวอยา่งในหอ้งปฏบิตักิารตามขัน้ตอนทีร่ะบใุนวธิทีดสอบ
3) ควบคมุคณุภาพการตรวจวเิคราะห์
4) วเิคราะห/์แปลผลตรวจวเิคราะห ์และบนัทกึขอ้มลูในระบบ LIMS
5) รายงานผลตรวจวเิคราะหใ์หผู้ส้ง่ตัวอยา่ง

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน



ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566

ผลการด าเนนิงาน ประชาชนสามารถยืน่ค า
ขอรับรองและรับ
ใบรับรองผา่นระบบ

ออนไลน์

สามารถเชือ่มโยงกบัขอ้มลู
GAP ในระบบออนไลนท์ีใ่ห ้
ประชาชนยืน่ขอและออก
ใบรับรอง GAP ดา้นปศสุตัว์

-

แผนการด าเนนิงาน 

ปีงบประมา
ณ

2565

คา่เป้าหมาย

พัฒนาระบบ e-Service เพือ่ใหอ้อกเอกสารเป็นเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส ์(e-Licence/e-Certificate/

e-Document) ตามมาตรฐาน ETDA ผา่นทาง Mobile หรอื 
เว็บไซต ์และผูรั้บบรกิารสามารถ print out เอกสารได ้

ค าอธบิาย

การใหบ้รกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Service) เป็นการด าเนนิการเพือ่ยกระดบังานบรกิารของสว่นราชการไปสูก่ารใหบ้รกิารแบบออนไลนเ์พือ่ลดภาระการเดนิทางมา
ตดิตอ่ราชการของประชาชน 
• งานบรกิาร : ระบบออกใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ อ านวยความสะดวกแกส่ตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ทีท่ าหนา้ทีใ่นการก ากบั ดแูลดา้นสขุภาพสตัวแ์ละสวัสดภิาพสตัว์
ในฟารม์เลีย้งสตัวท์ีไ่ดรั้บรองมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ดีา้นปศสุตัว ์(GAP) ซึง่ระบบจะอ านวยความสะดวกในการยืน่ขอใบรับรองฯ ตอ่อาย ุและขอใบแทน
ใบรับรองฯ

แหลง่ทีม่าของขอ้มูล : ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว ์กรมปศสุตัว์

หลกัเกณฑ์ เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ระดบั 3 (Level 3)
การออกใบอนุมัต/ิ
อนุญาต/เอกสาร
ราชการ

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Licence/e-Certificate/e-Document) 

ผา่นทาง Mobile หรอื เว็บไซต์

ออกเอกสารเป็นเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์
(e-Licence/e-Certificate/e-Document) 
ตามมาตรฐาน ETDA ผา่นทาง Mobile หรอื 
เว็บไซต ์และผูรั้บบรกิารสามารถ print out 

เอกสารได ้

สามารถเริม่ใหบ้รกิารได ้และมจี านวนผูใ้ชง้าน
ผา่นระบบไมน่อ้ยกวา่ xx ของจ านวน

ผูรั้บบรกิาร

40

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9. การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั งานบรกิาร : ใบรบัรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เลีย้งสตัว ์
ตัวชีวั้ดใหม่ น า้หนกั

15

หมายเหต ุ1) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้ นอ้ยกวา่ 100 ราย เป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50
2) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้ 100 - 500 ราย เป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20
3) กรณีผูรั้บบรกิารในปีนัน้ มากกวา่ 500 ราย เป้าหมายขัน้สงู ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 0
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เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

เริม่ใหบ้รกิารออกใบรับรองผา่นระบบออนไลน ์ควบคูก่บัใหผู้ท้ีม่ใีบรับรองฉบบั
เดมิเขา้สูร่ะบบโดยการออกใบแทนใบรับรองฯ ในระบบ

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ขออนุมตัใิชล้ายเซน็อเิล็กทรอนกิสส์ าหรับออกใบรับรองฯ ผา่นระบบ และจัดท า
เอกสารก าหนดมอบอ านาจลงนามใหผู้รั้บผดิชอบ

2) จัดท าสือ่ประชาสมัพันธส์รา้งการรับรูต้อ่ผูรั้บบรกิาร
3) เผยแพรส่ือ่ประชาสมัพันธต์อ่ผูรั้บบรกิารใหมแ่ละแจง้เตอืนสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุ

ฟารม์ทีม่ใีบรับรองฯ ฉบบัเดมิใหใ้ชง้านระบบ

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน

ชือ่ตวัชีว้ดั 9 : การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั
งานบรกิาร : ใบรบัรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เลีย้งสตัว ์

1.หน่วยงานหลัก กรมปศสุตัว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคา้
ปศสุตัว์

หน่วยงาน
สนับสนุน

-

2.ประเภท
ตัวชีว้ัด

ตัวชีว้ัดเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายของหน่วยงาน

3.ชือ่เอกสารประกอบ : ใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เลีย้งสตัว

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

ใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ทัง้หมดทีย่ืน่ขอใหมแ่ละฉบบัเดมิทีย่ังมกีาร
ใชง้านเขา้สูร่ะบบออนไลน์ และมกีารเชือ่มโยงกบัขอ้มลูใบรับรอง GAP ผา่น
ระบบ Biz Portal 

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

ตดิตามการใหบ้รกิารออกใบรับรองผา่นระบบออนไลน์

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) หารอืหน่วยงาน และ ส านักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบ ทางดา้นเทคนคิ
2) ออกแบบระบบ GAP ตามแผนงานทีห่น่วยงานก าหนด/ทีพั่ฒนาผา่นระบบ 

Biz portal ใหร้องรับการเชือ่มโยงขอ้มลูใบรับรองสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์
3) พัฒนาโปรแกรมระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP)
4) ทดสอบการใชง้าน โปรแกรมตน้แบบ (Prototype Program) และแกไ้ข

โปรแกรมตามขอ้เสนอการใชง้าน
5) ใหบ้รกิาร e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร (GAP) ดา้นปศสุตัว์
6) เชือ่มโยงขอ้มลูใบรับรอง GAP ผา่นระบบ Biz Portal 



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ประชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ ีมสีว่นร่วมในการด าเนนิงานของภาครัฐ เพือ่มุง่สูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564

ผลการประเมนิ
(คะแนน)

410 427.28 432.3

คา่เป้าหมาย : 439.49 คะแนน
เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

380.00 คะแนน 430.87 คะแนน
(คะแนนปี 64)

439.49 คะแนน
(คะแนนปี 64 +2%)
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ค าอธบิาย

• นยิาม : เกณฑก์ารประเมนิจะพจิารณาจากความสามารถในการพฒันาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
โดย มเีป้าหมายใหส้ว่นราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย จัดกลุม่สว่นราชการตามคะแนนผลการประเมนิปี 2564 และก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ (เป้าหมายการเพิม่คะแนนผลการประเมนิ) ใหส้อดคลอ้งกบัแตล่ะกลุม่

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน/ขอบเขตการประเมนิ : ใชผ้ลคะแนน PMQA 4.0 ในขัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมคัร
เบือ้งตน้

• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู/แผน : ส านักงาน ก.พ.ร.

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐัในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 (ปี 2564)

ข ัน้ตอนที ่1  การตรวจพจิารณาจากเอกสารการสมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2  การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนนิการพัฒนา

องคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application Report) (หากได ้400 คะแนน จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3  การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน เพือ่ยนืยันผลการ

ตรวจ Application Report

เงือ่นไข

- ใชผ้ลคะแนนการประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในปี 2565

ตวัชีว้ดักรมปศสุตัว ์
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10. การประเมนิสถานะหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ตัวชีวั้ดเดมิ น า้หนกั

15
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เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 6 เดอืน

ผลคะแนนการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในขัน้ตอนที ่1 
เทา่กบั 439.49 คะแนน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ทบทวน วเิคราะห ์ผลประเมนิองคก์ารในปีทีผ่า่นมา
2) ชีแ้จงแนวทางการบรหิารจัดการภาครัฐ
3) ก าหนดกจิกรรม/แผนงาน/โครงการ เพือ่การปรับปรงุ ยกระดับคณุภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ 
4) ด าเนนิการขบัเคลือ่น และบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด 
5) การเสนอขอรับการตรวจรับรองสถานะระบบราชการ 4.0

ชือ่ตวัชีว้ดั 10 : การประเมนิสถานะหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

1.หน่วยงานหลกั กรมปศสุตัว์ กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร หน่วยงานสนับสนุน -

2.ประเภทตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ เป้าหมายตาม
หนา้ที่

เป้าหมายของหน่วยงาน

3.ชือ่เอกสารประกอบ : (ถา้ม)ี

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 12 เดอืน

ผลคะแนนการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ในขัน้ตอนที ่1 
เทา่กบั 439.49 คะแนน

เป้าหมายการด าเนนิงานรอบ 9 เดอืน

ความกา้วหนา้ผลการด าเนนิการรอบ 9 เดอืน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน

1) ก ากบั และตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิการ 
2) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของกรม

ปศสุตัว์

เป้าหมายตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ รอบ 6 และ 12 เดอืน


