
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อ าเภอ สังกัดส านักงานจังหวัดชุมพร 
(ด้านการพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด : เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร เพื่อลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากการเล้ียงสุกร โดยก าหนดเป้าหมายฟาร์มสุกร จ านวน ๑๐ ฟาร์ม โดยแบ่งเป็นการเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกร รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ จ านวน ๕ ฟาร์ม และรอบท่ี ๒ จ านวน ๕ ฟาร์ม 

หมายเหตุ : กรณีจังหวัดท่ีมีฟาร์มสุกรมาตรฐาน (โดยคิดตามฐานข้อมูลฟาร์มสุกรมาตรฐานปี ๒๕๖๓)           
ไม่ถึง ๑๐ฟาร์ม หรือไม่มีฟาร์มสุกรมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจประเมินตามอัตราส่วนฟาร์มสุกรท่ีมีตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖4 : 
๑. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด           
จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรท่ีก าหนด 
๒. ส ารวจและลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดย 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแยกข้อมูลฟาร์มที่ยัง 
ไม่ได้รับการลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) 

2 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
ฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

3 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๓๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

4 ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

5 - ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ลงข้อมูลการตรวจประเมิน
ฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมิน 
ออนไลน์ (Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกร 
มาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

 



เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖4 
1. เข้าตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยเจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์มสุกรท่ีก าหนด 
2. ส ารวจและกรอกแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านส่ิงแวดล้อมในฟาร์มสุกร โดยเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามตารางระดับคะแนนนี้ 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๖๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๖๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

2 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๗๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ๗๐ ของจ านวน
ฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

3 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๘๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

4 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๙๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวนฟาร์ม
สุกรที่ก าหนด- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ 
๙๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

5 - ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์  
(Google form) ที่ก าหนด จ านวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจ านวน
ฟาร์มสุกรที่ก าหนด 
- ลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร ได้ร้อยละ๑๐๐ ของจ านวน
ฟาร์มสุกรที่ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จของฟาร์มสุกรมาตรฐานในปี ๒๕๖๓ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 

 


